COVID-19 - OHJEISTUS VARKAUDEN KOULUISSA
Varkauden koulujen COVID-19-ohjeistus on 2-vaiheinen
1. vaihe: COVID-19 – tilanteen ohjeistukset koulun aloitukseen

2. vaihe: tartuntatautiviranomaisen päätös poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtymisestä 4. - 9. luokkien osalta: etä- ja
lähiopetuksen vuorottelu / väljyyttä lisätiloilla
Varkauden kouluissa on tehty tarkemmat yksikkökohtaiset suunnitelmat
lukuvuosisuunnitelmiin eri vaiheista. Ohjeistukset perustuvat opetushallituksen
ohjeistuksiin.

1. VAIHE
Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähiopetus
Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (521/2020) ja laki Helsingin
eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (522/2020) ovat
tulleet voimaan 1.8.2020 alkaen ja ovat voimassa 31.12.2020 asti. Muutosten
tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia
haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä
varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta.
Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Opetuksen
järjestämisessä tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) suositusohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille
koronavirusepidemian aikana.
Aluehallintovirastot antoivat keväällä 2020 päätökset opetustilojen käyttämisestä.
Vastaavia päätöksiä saattaa olla tarpeen tehdä myös syyslukukaudelle 2020.
Tartuntatautilain 58 §:n mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi
päättää toimialueellaan oppilaitosten ja päiväkotien tilojen sulkemisesta osittain tai
kokonaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat
tarpeen usean kunnan alueella.

Seuraava ohjeistus perustuu terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja
kulttuuriministeriön suositukseen opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille
koronavirusepidemian aikana 4.8.2020

1. Kouluun ei tulla oireisena
Kouluun ei tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.
Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan
odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia
sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.
Oireiset hakeutuvat koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi
vähenemässä, kouluun voi palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen
testituloksen valmistumista ei tulla kouluun.
2. Riskiryhmään kuuluvat
Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus
tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua
lähiopetukseen.

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulisi välttää












Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta on
tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja
vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
Opetusryhmät tulisi pitää erillään koko koulupäivän ajan. Valinnaisissa aineissa
opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voitaisi muutoin toteuttaa. Panostetaan
väljyyteen ja hygieniaan sekä pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien
mukaan.
Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla sekä ulkotiloja hyödyntämällä pyritään
siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä.
Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman luokan tai ryhmän kanssa, ei
yhteisruokailuna ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti.
Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.
Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai
yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.
Isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida
huomioida.
Muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulisi
välttää. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua koulun toimintaan järjestetään
väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden.
Henkilökunnan kokoontumisia tulisi välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset
järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja




Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen
kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä
aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet
kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina,
joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan
suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
5. Siivous ja omat tavarat





Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa
voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan
Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät,
valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.
Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai
askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai puhdistetaan säännöllisesti,
mieluiten aina käyttäjien välillä. Myös lelujen säännöllisestä puhdistamisesta
huolehditaan.
6. Jos koulussa todetaan koronavirustartunta



Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai
sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koulussa todetaan
jollakulla koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet
pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin yleensä 14
vuorokaudeksi.

Opetushallituksen operatiivisia ohjeita:
Oppilashuolto
Oppilashuollossa noudatetaan sekä opetussuunnitelmaa että koulukohtaista
oppilashuoltosuunnitelmaa. Oppilashuollon järjestämisestä ei voi poiketa poikkeuksellisten
opetusjärjestelyiden aikana. Oppilashuollossa valmistaudutaan syyslukukauden
työskentelyyn niin lähiopetuksessa kuin etäopetuksessa. On tärkeää, että opetuksen ja
oppilashuollon palvelujen henkilöstö havainnoivat kaikkien oppilaiden, sekä lähi- että
etäopetuksessa olevien, hyvinvointia entistä tarkemmin. Varhaisen tunnistamisen ja tuen
tarjoamisen näkökulmasta on tärkeää, että yhteyttä oppilaisiin ja koteihin pidetään
aktiivisesti. Oppilaiden vuorovaikutussuhteista huolehtiminen korostuu syyslukukauden
käynnistyessä.
Koulun oppilashuoltoryhmän keskeinen tehtävä on suunnitella koulun yhteisöllisen työn
toimintatavat ja sen edellyttämä työnjako alkavalle lukuvuodelle. Oppilashuoltoryhmän
työskentelylle on hyvä varata riittävästi aikaa lisäämällä tarvittaessa kokoontumisten
määrää. Koulun varautuminen kriisityöhön ja toimintavalmiuksien harjoittelu sekä
kriisisuunnitelman ajantasaistaminen on tärkeää ennen koulutyön aloitusta.

Oppilashuollon palvelut (psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuolto)
järjestetään siten, että oppilaat voivat hakeutua palveluihin helposti ja opettajilla on
mahdollisuus konsultoida palvelujen asiantuntijoita matalalla kynnyksellä. Jos oppilaan
tilanteesta herää huoli, tulee hänet ohjata oppilashuollon palveluihin. Tarvittaessa
oppilaalle järjestetään koulun ulkopuolista tukea. Erityisesti tilanteissa, joissa opetusta ja
oppilashuoltoa järjestetään totutusta poikkeavalla tavalla, oppilailla ja heidän huoltajillaan
on oltava ajantasainen tieto käytettävissä olevista oppilashuollon palveluista ja niiden
toimintatavoista. Oppilashuollon palveluissa kannattaa varautua yksilökohtaisen ja
yhteisöllisen tuen tarpeen lisääntymiseen.
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu, jos opetusta järjestetään aiemmasta
poikkeavalla tavalla. Vastuu yhteistyön edellytysten luomisesta on opetuksen järjestäjällä.
Koulun ja oppilashuollon palvelujen henkilöstön tulee olla aktiivisia ja aloitteellisia kotien
kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Koulun tulee informoida oppilaiden huoltajia
riittävästi, jotta heillä on tieto kulloisistakin opetusjärjestelyistä ja oppilaan opintojen
edistymisestä. On syytä varmistaa, että myös vieraskielisten huoltajien informointi on
riittävää.
Opettajan tehtävänä on huolehtia opetusryhmästään myös etäyhteyksiä hyödyntävässä
opetuksessa. Rehtorin johdolla sovitaan yhteydenpitoon liittyvästä vastuunjaosta
esimerkiksi seuraavissa asioissa:


Kuka, miten ja milloin huolehtii päivittäisestä yhteydestä oppilaaseen?
 Kuka, miten ja milloin on yhteydessä oppilaan huoltajaan?
 Miten poissaoloja seurataan?
 Miten koulun eri ammattilaiset toimivat tilanteessa, jos oppilaan oppimisesta tai
hyvinvoinnista herää huoli?
Vanhempien tapaamisissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä.
Tapaamisten suunnittelussa otetaan huomioon perheiden mahdollisuudet käyttää
etäyhteyksiä sekä tarve tulkkaukselle. Lähitapaamisissa otetaan huomioon hygieniaohjeet.
Vanhempainiltoja voidaan tarvittaessa järjestää etäyhteyksiä hyödyntäen.
Poissaolot
Opetushallitus on laatinut ohjeen opetukseen osallistumisesta ja
poissaoloista lähiopetuksessa sekä tilanteissa, joissa opetusta ei voida järjestää
lähiopetuksena. Lue lisää ohjeestamme:


Opetushallituksen ohje: Perusopetukseen osallistuminen ja poissaolot
Oppimisen ja osaamisen arviointi
Arviointi toteutetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 ja 1.8.2020
voimaan tulleen perusteiden Luvun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi
perusopetuksessa linjausten mukaisesti.
Oppilaan arviointi kohdistuu paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin
vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin. Päättöarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman

perusteissa annettuja päättöarvioinnin kriteereitä ja päättöarvosanojen muodostamisen
periaatteita.
Jos syyslukukauden aikana siirrytään tartuntatautilain nojalla annetun päätöksen johdosta
poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, kuten osittaiseen tai kokonaan etäyhteyksiä
hyödyntävään opetukseen, lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan muuttuneet opetuksen
järjestämistavat.
Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa on arvioinnin kannalta syytä ottaa huomioon
seuraavat seikat:





Opetus järjestetään paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman
mukaisesti.
 Arvioinnin käytänteistä tiedotetaan sekä oppilaille että huoltajille.
 On tärkeää varmistaa, että opetukseen ja arviointiin sisältyy opettajan ja oppilaan
välistä säännöllistä vuorovaikutusta. Opettajan antaman yksilöllisen ja kannustavan
palautteen ja ohjauksen merkitys korostuu etäyhteyksiä hyödyntävässä
opetuksessa. Erityisesti tukea tarvitsevien ja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden
kannalta on huolehdittava riittävästä ja ymmärrettävästä vuorovaikutuksesta.
 Arvioinnin tulee perustua mahdollisimman monipuolisesti kerättyihin näyttöihin.
 Näyttöjen antamisessa otetaan huomioon sovitut oppilaskohtaiset päätökset.

Joidenkin näyttöjen siirtäminen osaksi tai kokonaan kevätlukukaudelle voi olla
näyttöjen luonteen vuoksi tarpeen.
 Mikäli opetuksen järjestäjä päättää siirtymisestä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin, arvioinnin käytänteistä päätetään enintään kuukaudeksi
kerrallaan.
 Päättöarvioinnin kannalta otetaan huomioon, että joidenkin oppiaineiden
oppimäärän opinnot voivat paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti päättyä jo 7.
tai 8. vuosiluokan lopussa.
 Arvioinnin käytänteissä ja näyttöjen antamisessa on huomioitava oppilaiden
terveydentila, olosuhteet ja muut mahdolliset syyt, jotka vaikeuttavat näyttöjen
antamista ja osaamisen osoittamista. Oppilaille annetaan tällöin vaihtoehtoisia
tapoja osaamisensa osoittamiseen.
 Työskentelyn arviointi toteutetaan myös etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti osana oppiaineita ja perustuen
oppiaineittain työskentelylle asetettuihin tavoitteisiin. Työskentelyn arvioinnissa
otetaan huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja etäopetuksessa opiskelevien
oppilaiden rajalliset mahdollisuudet työskentelytaitojen osoittamiseen.
 Käyttäytymisen arviointi tehdään perustuen paikallisessa opetussuunnitelmassa
määriteltyihin käyttäytymisen tavoitteisiin niiltä osin kuin niitä on mahdollista
soveltaa etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen aikana.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
ePerusteet: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
Kouluruokailun järjestäminen
Myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana lähiopetuksessa olevilla oppilailla on
työpäivinä oikeus saada tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen
maksuton ateria perusopetuslain 31 §:n 2 momentin sekä opetussuunnitelman mukaisesti.

Kouluruokailu järjestetään kuten normaalioloissa, mutta hygieniaan ja koronaviruksen
leviämisen estämiseen liittyvät varotoimenpiteet on otettava huomioon ja korostettava
ohjauksessa. Epidemian kehittymistä tulee seurata ja mukauttaa aterian järjestäminen
kulloisenkin tilanteen mukaiseksi.
Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa aterian tarjoaminen järjestetään perusopetuslain
20 a §:n 3 momentin mukaisesti. Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus tarjota myös
etäopetuksessa kaikille oppilaille maksuton ateria. Etäopetuksessa ateria lähtökohtaisesti
syödään muualla kuin koulussa. Opetuksen järjestäjä päättää käytännön järjestelyistä.
Esimerkiksi ateria voi olla noudettavissa, tai ruokailu voidaan järjestää muualla kuin koulun
tiloissa hygieniaohjeet ja tilojen väljyys huomioon ottaen. Etäopetuksessa olevien
oppilaiden aterian järjestäminen ei edellytä aterian toimittamista oppilaan kotiin ja aterian
vaatimuksena ei ole täysipainoisuus, koska joidenkin tuotteiden tarjoaminen turvallisesti
muissa kuin koulun tiloissa voi olla haastavaa.
Muuna kuin lähiopetuksena annettavassa opetuksessa maksuton ateria ei voi olla
esimerkiksi rahallinen avustus, eikä maksuttoman aterian antamiselle voi asettaa
tarveharkintaa. Aterian tarjoaminen ei voi myöskään tarkoittaa ruokatarvikkeiden
antamista, vaan aterian tulee olla valmistettu valmiiksi. Ateriat järjestetään
erityisruokavaliot huomioiden.
Kouluille laaditaan paikallisesti kouluruokailun järjestämiseen liittyvät ohjeet, joissa otetaan
huomioon hygieniaan liittyvät erityiset järjestelyt ja tarpeettomien lähikontaktien
välttäminen. Ruokailusta vastaavan henkilöstön kanssa sovitaan yhteistyöstä ja
tarkennetaan vastuiden jakamista.
Käytännön järjestelyistä päätettäessä sekä lähi- että etäopetuksessa ja niistä huoltajille
tiedotettaessa on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi seuraavaa:


Miten lähiopetuksen ruokailutilanne käytännössä hoidetaan, jotta voidaan välttää
lähikontakteja ja varmistaa koronavirusepidemian rajoittaminen kuitenkin
opetussuunnitelman tavoitteet huomioon ottaen esimerkiksi



järjestämällä ruokailu oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailua
ruokasalissa (ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti)
 huolehtimalla hygieniasta ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen
aikana
 porrastamalla ruokailuaikoja
 annostelemalla ateria tai sen osat mahdollisuuksien mukaan valmiiksi
oppilaille
 pesemällä kädet saippualla huolellisesti ennen ruokailua
 panostamalla väljyyteen ruokailutilanteessa



Miten koulun opetus- ja muu henkilöstö ohjaa ja valvoo ruokailutilannetta sekä
hygieniaan että epidemian leviämisen ehkäisemiseen liittyvien varotoimenpiteiden
toteutumista lähiopetuksessa?
Missä ja milloin etäopetuksessa olevien oppilaiden aterian tarjoaminen tai sen
jakaminen järjestetään; omassa koulussa, alueen muussa koulussa tai muualla
(tarkka osoite)?









Miten selvitetään tarvittava etäaterioiden määrä?
Miten etäopetuksessa olevaa oppilasta tuetaan kouluarjen rakentumisen
rytmittämisessä ja vahvistetaan tietoisuutta ruokailun merkityksestä osana
oppimista ja hyvinvointia edistäviä päivittäisiä rutiineja yhteistyössä huoltajien
kanssa? Katso myös artikkeli: Tukea koulupäivän rakenteen suunnitteluun.
Miten ruokailuun osallistumista sekä ruoan ja ruokailutilanteen laatua seurataan ja
arvioidaan?
Miten kouluruokailu tai muulla tavalla toteutettu ateria järjestetään oppilaille samalla
ruokahävikin muodostumista välttäen?

Opetusryhmät ja opetuksen järjestäminen lähiopetuksessa
THL:n ja OKM:n 4.8.2020 antama suositus opetuksen järjestäjille koronavirusepidemian
aikana koskee perusopetusta normaali- ja poikkeusolosuhteissa. Lisäksi tartuntatautilain
nojalla voidaan tarvittaessa antaa sitovia määräyksiä.











Alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koko koulupäivän ajan. Valinnaisissa
aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voitaisi muutoin toteuttaa.
Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta,
panostetaan väljyyteen ja hygieniaan sekä pyritään porrastamaan opetusta
mahdollisuuksien mukaan.
Samanaikaisopettajina toimivien opettajien (mm. resurssiopettajat, osa-aikaiset
erityisopettajat) opetus tulisi järjestää niin, että he toimivat mahdollisimman vähän
eri ryhmien kanssa. Toiminta voidaan järjestää esimerkiksi soluissa, joissa kussakin
pieni määrä luokkia. Näin oppilaat ja henkilöstö eivät liiku solujen välillä, ja solun
ruokailut ja välitunnit noudattavat solukohtaista aikataulua.
Eri luokkien oppilaista koostuvien opetusryhmien opetuksessa voidaan koulupäivän
aikana hyödyntää etäyhteyksiä esimerkiksi siten, että erityisopettaja/aineenopettaja
antaa etäopetusta ja oppilaat osallistuvat koulun tiloista laitteilla luokan opettajan tai
avustajan ohjauksessa. Näin oppilas saisi tukea etäyhteyksiä hyödyntävään
opetukseen, vaikka opettaja ei ole läsnä.
Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla sekä ulkotiloja hyödyntämällä pyritään
siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä.
Tilojen käytössä voidaan välisiivouksella vähentää tartuntariskiä.
Tyhjillään olevia opetukseen soveltuvia tiloja voidaan tarvittaessa ottaa
opetuskäyttöön.
Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirtyisi toimipaikasta toiseen tartuntojen leviämisen
ehkäisemiseksi.

Koulun tilojen käyttäminen ja hygieniasta huolehtiminen
Päivitetty 20.8.2020 (tarkennus koronatestausten osalta)
Lähiopetuksessa koulujen toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon
tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet ja
suositukset.

Oppilaiden näkökulmasta lähiopetuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:







Kouluun ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.
Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin.
Hygieniakäytäntöihin ohjaamisessa huomioidaan oppilaiden ikätaso.
Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä.
Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä,
kouluruokailussa ja muissa siirtymätilanteissa.
Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee
välttää. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja
ohjeistaa huoltajia ja perheitä sekä yhteistyökumppaneita toimimaan niiden
mukaisesti.

Henkilöstön näkökulmasta keskeisiä ovat seuraavat näkökohdat:




Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit tulee minimoida.
Henkilöstön välisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä
yhteydenottotapoja.
Siirtymiä yksiköiden välillä saman päivän aikana pyritään välttämään.

Jos oppilas sairastuu päivän aikana, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan
odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia
sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.
Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja
oireilu selvästi vähenemässä, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan
väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos
oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen
testiin. Virallista todistusta oppilaan testituloksesta ei tarvitse esittää koulussa.
Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen
jälkeen, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät
helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi
kouluun palata.
Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta yleensä vähintään 14 vuorokauden
ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään

kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin osallistuu lähiopetukseen tai muuhun toimintaan
koulun tiloissa.
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana koulun tiloja voidaan käyttää oppimisen ja
koulunkäynnin tuen, perusopetuksen maksuttomuuden piiriin kuuluvien palvelujen ja
etuuksien, kuten aterioinnin, sekä oppilashuollon järjestämiseen. Edellytyksenä on, että
tällöin huolehditaan tarpeellisista suojaustoimista koronavirusepidemian rajoittamiseksi,
eikä tartuntatautiviranomainen ole asettanut rajoituksia tilojen käytölle.
Viranomaiset seuraavat epidemiatilannetta. Erityisjärjestelyiden tarpeellisuus arvioidaan ja
tarvittaessa ohjeita päivitetään epidemiatilanteen mukaan.





THL:n ja OKM:n suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille
koronavirusepidemian aikana
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja
varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana
THL:n hygieniaohjeet
Työterveyslaitoksen ohjeistukseen työpaikoille
Oppimisympäristöt, välitunnit ja koulun yhteiset tilaisuudet
Opetuksessa on suositeltavaa hyödyntää lähistöllä olevia ulkotiloja sekä luontoympäristöjä
eri oppiaineiden opiskelussa. Koulun ulkopuolisten tilojen käyttö tuo tarvittavaa väljyyttä ja
luo vaihtelua opiskeluun. Retkien suunnittelussa otetaan huomioon perusopetuksen
maksuttomuuteen liittyvät ohjeet sekä oppilaiden mahdolliset rajoitteet tai eritystarpeet
sekä hygieniaohjeistukset.
Välitunnit ovat oppilaiden virkistäytymisen aikaa. Välitunteja on syytä porrastaa. On
tärkeää, että kouluissa suunnitellaan ja ohjataan toimintaa välitunneilla lähikontaktien
välttämiseksi.
Yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä on huomioitava väljyys ja hygieniatekijät.
Työelämään tutustumisjakso (TET)
Paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan
työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Työelämään tutustuminen on
osa perusopetuksen oppimäärää. TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta
noudattaen.
Jos koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä TET-jakson suorittaminen ei ole
mahdollista oppilas voi poikkeustilanteessa suorittaa TET-jakson esimerkiksi tutustumalla
häntä kiinnostavaan yritykseen, varjostamalla jonkun asiantuntijan työtä tai muilla
soveltavilla tavoilla.

Perusopetukseen valmistava opetus
Perusopetukseen valmistava opetus jatkuu lähiopetuksena. Opetuksen järjestäjä
harkitsee, missä määrin oppilaita voidaan integroida esi- tai perusopetukseen ja missä
määrin opiskellaan ensisijaisesti oman opettajan johdolla eri oppilasryhmien kontakteja
välttäen.
Lisäopetus
Lisäopetus on osa perusopetusta ja sen järjestämisessä noudatetaan perusopetukseen
annettuja ohjeistuksia. Voimassa olevien hygieniaohjeistusten mukaisesti koulun
ulkopuolisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa toimintaa voidaan
järjestää suunnitellusti.
Lisäopetuksen tavoitteet edellyttävät opiskelijoiden yksilöllistä ohjaamista. Koska
lisäopetusta varten ei ole valtakunnallista oppimäärää, jokaiselle lisäopetuksen
opiskelijalle laaditaan heti lukuvuoden aluksi opiskelusuunnitelma. Opetuksen järjestäjä
huolehtii, että suunnitelman laadinnan vastuuhenkilö on nimetty. Sekä
opiskelusuunnitelman laatimisessa että sen toteutumisen seurannassa tehdään
tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä. Opiskelusuunnitelman tarkoituksena on ohjata
opiskelijan tiedollista ja taidollista sekä elämänhallintaan liittyvää kehittymistä asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi myös mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikan
Koulukuljetukset
Perusopetuksen oppilaat ovat perusopetuslain mukaisen kuljetusetuuden piirissä.
Kuljetusjärjestelyt tulee suunnitella ja niistä pitää tiedottaa oppilaille ja heidän huoltajilleen
hyvissä ajoin. Osa kuljetuksista tapahtuu vain koululaisia varten ostetuilla taksi- tai linjaautokyydeillä, osa julkisella liikenteellä.
Kuljetusten riskiä tartunnoille tulee arvioida paikallisesti riskiryhmään kuuluvat oppilaat
erityisesti huomioiden. Kuljetusten porrastamista on syytä harkita. Maksuttoman
kuljetuksen vaihtoehtona voidaan käyttää myös huoltajan kanssa sovittavalla tavalla
oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävää riittävää avustusta.


THL:n ohjeistus koulukuljetuksiin
Oppivelvollisuuden suorittaminen osallistumatta perusopetukseen (ns. kotiopetus)
Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus perusopetuksen osana ei ole kotiopetusta.
Oppivelvollisuuden suorittamista muutoin kuin osallistumalla perusopetuslain mukaisesti
järjestettyyn perusopetukseen kutsutaan kotiopetukseksi.
Kotiopetuksessa oppivelvollisuusikäisen edistymistä seurataan suhteessa Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa 2014 eri oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin ja
sisältöihin.
Kotiopetuksessa vastuu perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen
saavuttamisesta ja oppivelvollisuuden edistymisestä on huoltajalla. Huoltaja vastaa
kaikista opintojen järjestelyistä, kuten opetuksesta, oppimisen tuesta, oppimateriaaleista,
työvälineistä ja -aineista, oppilashuollosta, ruokailusta ja koulukuljetuksesta. Asuinkunnan
nimeämä tutkiva opettaja valvoo ja laatii selosteen kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen
edistymistä. Huoltajan pyynnöstä kotiopetuksessa oleva oppivelvollinen voi osoittaa
osaamisensa erityisessä tutkinnossa.

2. VAIHE
Vuorottelu tarkoittaa siirtymistä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ja sitä voidaan käyttää
vain silloin, jos tartuntatautiviranomaisen päättämien rajoitustoimenpiteiden takia
lähiopetusta ei voida koronavirustilanteen vuoksi turvallisesti järjestää. Kyseessä on
poikkeustilanne, jossa noudatetaan uutta, määräaikaista perusopetuslain 20a §.
Rajoitustoimenpiteet voivat koskea opetustilojen sulkemista osittain tai kokonaan tai muuta
tilojen käytön rajoittamista.
Tartuntatautiviranomainen voi sulkea koulun tai muun opetuksen järjestämispaikan osittain
tai kokoaan tai asettaa muita tilojen käyttöä koskevia rajoituksia. Opetuksen järjestäjän
päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voi vastaavasti koskea
esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä.

POIKKEUKSELLISET OPETUSJÄRJESTELYT
Varkauden kouluissa on tehty tarkemmat yksikkökohtaiset suunnitelmat
lukuvuosisuunnitelmiin poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen toteuttamiseksi.
Suunnitelmien sisältö:









lähiopetuksen järjestäminen: esiopetus, perusopetuksen 1- 3 vuosiluokat, erityisen
tuen päätöksen ja pidennetyn oppivelvollisuuden saaneet oppilaat sekä valmistavan
opetuksen oppilaat
etä- ja lähiopetuksen vuorottelu 2 viikon jaksoissa ja suunnitelma koulukohtaisesti
vuorottelussa olevista opetusryhmistä
aikataulutus ja porrastus kouluun tulo- ja lähtöajoissa sekä välitunti- ja
ruokailuaikojen järjestämisessä
kouluruokailun käytännön järjestelyt
lisätilojen käyttäminen sekä muiden oppimisympäristöjen käyttäminen väljyyden
toteuttamiseksi
laitteiden, yhteyksien sekä oppimateriaalien saatavuus oppilaille oppimisen tuen
järjestäminen etäopetuksessa oleville (ohjaajien käyttäminen)
oppilashuollon palvelujen toteuttaminen (oppilaan tuen toteuttaminen ja seuranta
sekä yksilökohtaiset ja yhteisölliset oppilashuollon palaverit toteutetaan samoilla
periaatteilla kuin normaalioloissa käyttämällä etäyhteyksiä
lisäksi huomioidaan seuraavat asiat:







opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa
arvioidaan vuorottelun vaikutusta opetuksen järjestämiseen ja oppimisen arviointiin
oppiaineittain
etäyhteyksiä hyödyntävä opetus ei tarkoita pelkkien oppimistehtävien antamista
kriisisuunnitelmien pitäminen ajan tasalla sekä riskienarviointien päivittäminen
siirryttäessä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
kodin ja koulun yhteistyö toteutetaan käyttämällä Wilmaa, etäyhteyksillä sekä
puhelimitse









luokan- ja aineenopettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai muiden
viestintävälineiden avulla virka-aikana klo 8 - 16
seurataan oppilaan poissaoloja ja ilmoitetaan oppilaan huoltajalle luvattomista
poissaoloista (noudatetaan Koulun konstien ohjeistusta poissaoloista)
huolehditaan oppilaiden yhdenvertaisista mahdollisuuksista oppimista edistävään
vuorovaikutukseen sekä siitä, että oppilaat etenevät opinnoissaan
oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta, tehostettua
tukea, erityistä tukea ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan
suunnitelman mukaista opetusta ja tukea heti tuen tarpeen ilmetessä
etäyhteyksiä hyödyntävä opetus tulee järjestää oppilaan ikäkauden ja edellytysten
mukaisesti
karanteenissa ja eristyksessä oleva oppilas voi kuntonsa mukaan osallistua
opetukseen etäyhteyden välityksellä samalla, kun muu opetusryhmä opiskelee
lähiopetuksessa.

Ohjeet käydään läpi henkilöstön kanssa. Opettajien yhteisiä kokoontumisia tulisi
edelleen välttää ja hyödyntää yhteydenpidossa ensisijaisesti etäyhteyksiä.

Päätöksenteko siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee opetuksen järjestäjä.
Kun kunta on opetuksen järjestäjä, päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin tekee kuntalain 90 §:n hallintosäännössä määritelty kunnan toimielin.
Kun opetuksen järjestäjänä on valtio, rekisteröity yhteisö tai säätiö, päätöksen tekee
valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 4 §:n
johtosäännössä määritelty toimielin. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä
koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja sitä voidaan
opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tartuntatautilain mukaisia päätöksiä ja
niissä asetettuja rajoituksia olisi edelleen välttämätöntä jatkaa.
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai
kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksen järjestäjä voi
tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen
järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää
ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan
sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla. Lapsen oikeuksien
rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman
lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.
Opetuksen järjestäjän tulee poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä koskevassa
päätöksenteossa ja valmistelussa noudattaa tartuntatautilain mukaisiin päätöksiin
mahdollisesti sisältyviä ehtoja. Kunnan tulee hyödyntää omaa lääketieteellistä ja
tartuntatautien torjumiseen liittyvää osaamistaan tartuntatautilain 9 §:ssä määritellyn
tehtävänsä mukaisesti ja toimia poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen
arvioinnissa yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa.
Päätöksenteossa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet — oppilaiden ja
huoltajien näkemykset huomioiden — niin pitkälle kuin se on mahdollista. Yksilöllisinä

tarpeina voidaan huomioida esimerkiksi oppimisen tuen, oppilashuollon, henkilökohtaisiin
oloihin tai lastensuojeluun liittyvä tarve saada lähiopetusta. Lisäksi tulee huomioida
perusopetuslain oppilaiden osallisuutta koskevaan säännös (47 a §). Säännöksen mukaan
opetuksen järjestäjän on mm. kuultava koulun oppilaskuntaa ennen oppilaiden asemaan
olennaisesti vaikuttavia päätöksiä.
Tartuntatautiviranomainen voi sulkea koulun tai muun opetuksen järjestämispaikan osittain
tai kokoaan tai asettaa muita tilojen käyttöä koskevia rajoituksia. Opetuksen järjestäjän
päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voi vastaavasti koskea
esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä.
Opetus karanteenin ja eristyksen aikana
Jos koulussa on tapahtunut altistumista koronavirukselle tai todetaan tartuntatapauksia,
terveydenhuoltoviranomaiset päättävät tartunnan leviämistä rajoittavista toimenpiteistä.
Näitä voivat olla päiväkotien ja koulujen sulkemiset tai henkilöitä voidaan määrätä
tartuntatautilain 60 ja 63 §:n nojalla karanteeniin tai eristyksiin. Tartuntatautiviranomainen
voi päättää tartuntatautilain 57 §:n oppilaan oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti
yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi. Tartuntatautilain mukaisia
rajoitustoimenpiteitä, kuten karanteenia, käytettäessä tilanteet poikkeavat toisistaan, joten
varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjät tekevät paikallisesti ratkaisut kunnan
terveydenhuoltoviranomaisten päätösten perusteella. Oppilaan yhdenvertainen oikeus
opetukseen tulee turvata mahdollisimman täysimääräisesti. Karanteeni ja eristäminen on
toteutettava siten, että lapsen oikeuksia ei tarpeettomasti rajoiteta.
Jos oppilaan opetusta ei tartuntatautilain 57, 60 ja 63 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa voida
järjestää lähiopetuksena, opetus voidaan järjestää 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetuin erityisin opetusjärjestelyin, jota koskeva päätös voidaan tehdä enintään edellä
tarkoitetun tartuntatautilain nojalla annetun oppilasta koskevan päätöksen voimassaolon
ajaksi.
Karanteenissa ja eristyksessä oleva oppilas voi kuntonsa mukaan osallistua opetukseen
etäyhteyden välityksellä samalla, kun muu opetusryhmä opiskelee lähiopetuksessa.

