
Liite lukuvuosisuunnitelmaan 2021–2022: Koulukohtainen poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin liittyvä varautumissuunnitelma
Nöykkiönlaakson koulu

Perusopetuslakiin on tehty väliaikainen muutos, joka mahdollistaa siirtymisen
poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin koronatilanteen niin vaatiessa (perusopetuslaki 20 a §).
Väliaikainen muutos on voimassa 1.8.2021-31.7.2022.

Opetuksen järjestäjän tulee päivittää yleiset linjaukset siitä, miten sekä minkälaisin
toteuttamistavoin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin mahdollisesti siirrytään ja miten
etäopetusta, oppimisen tukea, palveluja ja etuuksia koronatilanteen niin vaatiessa
järjestetään. Opetusjärjestelyt ja toimenpiteet kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan
sekä koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
siirtyminen ei lähtökohtaisesti edellytä muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee kasvun ja oppimisen
lautakunta yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa. Lautakunta voi delegoida
toimivallan viranhaltijalle (toimialajohtajalle).

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.

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.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvammassa asemassa olevia oppilaita:
· esiopetuksen oppilaita
· perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilaita
· erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita
· pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita sekä
· valmistavan opetuksen oppilaita.

Näiden ryhmien oppilaiden opetus järjestetään lähiopetuksena, koska heillä todennäköisesti
on enemmän haasteita oppia etäopetuksessa ikänsä, kehitystasonsa, ohjauksen tarpeen tai
kielitaitonsa vuoksi.

Varautumissuunnitelmana mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin koulu kuvaa
omalta osaltaan kohdat 1 ja 2.

1) Koulussamme lukuvuoden aluksi tehdyt Koronaepidemian leviämistä ehkäisevät
ratkaisut ja toimenpiteet:

a) Opetustilanteiden turvallisuuden varmistaminen



· Turvaväli pulpeteissa (jonot)
· Käsipesu oppituntien alussa
· Ulkona opettaminen
· Runsaasti jakotunteja
· Opetusvälineiden lainaaminen oppilaiden kesken kielletty
· Laitteiden puhdistaminen käytön jälkeen

b) Koulupäivän rakenne ja välituntijärjestelyt
· Noudatetaan normaalia lukujärjestystä
· Välitunneille lähtö ja oppitunneille paluu suunnitellusti porrastettu
· Opetusryhmät liikkuvat johdetusti

c) Ruokailu (esim. hygienia, väljentäminen ja jakeluun liittyvät varotoimet koulussa)
· Panostettu väljyyteen siirtämällä osa luokista luokkaruokailuun
· Porrastettu ruokailuaikoja, ei yhteisruokailua normaaliin tapaan
· Ruokaa otettaessa vältetään puhumista
· Istumajärjestykset suunniteltu
· Jakelu kahdessa pisteessä (ruokala, luokkaruokailu)
· Ruoan jakajat käyttävät hengityssuojainta/visiiriä
· Käsidesi ruokalassa
· Tulo ja meno johdetusti, valvoja koko ajan

2) Mikäli oppilaalle on tehty päätös erityisistä opetusjärjestelyistä eikä hän osallistu
lähiopetukseen, ateriat ovat haettavissa joko koulun keittiöltä tai muusta erikseen
ilmoitetusta paikasta.

a) Turvallisuudesta huolehtiminen koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa
Koulun ulkopuolisessa toiminnassa huomioidaan ja noudatetaan hygienia- ja
turvallisuusohjeita ja turvavälejä. Julkisien kulkuvälineiden sijaan pyritään
liikkumaan jalan, polkupyörillä tai tilauskuljetuksilla koulun resurssien puitteissa.

b) Turvallisuudesta huolehtiminen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä (esim.
vanhempainillat ja tapaamiset)
Vanhempainillat järjestetään luokkakohtaisina etäyhteyksiä hyödyntäen.

3) Koulumme varautuminen mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Miten
mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassa ollessa

a) toteutetaan oppilaiden lähi- ja etäopetuksen vuorottelu?
luokka vko 1 vko2 vko3 vko4 vko5 vko6
6A 6B 6C etä lähi lähi etä lähi lähi
5A 5B 5C lähi etä lähi lähi etä lähi
4 A 4 B 4 C lähi lähi etä lähi lähi etä

b) opetuksessa hyödynnetään laitteita ja etäyhteyksiä?



Oppilaiden laitetarve etäopetusjaksolle kartoitetaan kyselyllä.  Oppilaille jaetaan
opiskelussa tarvittavat laitteet etäopetusjaksolle ja he palauttavat laitteet koululle
etäjakson jälkeen, jolloin laitteet siirtyvät seuraavalle etäopiskeluun siirtyvälle
ryhmälle. Etäyhteyksin opiskelevat oppilaat käyttävät kaupungin hyväksymiä
verkkoalustoja.

c) ohjaaminen ja oppimisen tuki toteutetaan?
Oppilaita ohjataan noudattamalla lukujärjestystä soveltuvin osin. Opettaja käyttää
kaupungin hyväksymiä verkkoalustoja opetuksessa.
Oppilaan oppimisen tuki järjestetään etäyhteyksin, käyttäen kaupungin hyväksymiä
verkkoalustoja. Erityisopettajat konsultoivat päivittäin puhelinaikana sekä Wilman välityksellä
niin huoltajia kuin henkilökuntaakin. Pedagogiset asiakirjat laaditaan huoltajien kanssa
yhteistyössä etäyhteyksiä käyttäen.

d) toteutetaan koulukohtaiset oppilashuoltopalvelut? Erityisesti tulee arvioida, kuinka
oppilashuollon palveluiden tosiasiallinen saavutettavuus toteutuu myös
etäopetuksen aikana.
Poikkeustilanteessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminta pyritään pitämään
mahdollisimman pitkään normaalina noudattaen kansallisia ja Espoon kaupungin ohjeita.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa palvelua tarjotaan mahdollisuuksien mukaan
vastaanotolla, etävastaanotolla, puhelimessa, tai TerkkariChatissa

Koulun varautumisessa mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin seuraavissa
kohdissa noudatetaan kaupungin yhteisiä ohjeita:

Oppilaan arvioinnin toteuttaminen

Oppilaan arviointi toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti.
Arviointikeskusteluissa on mahdollisuus hyödyntää etäyhteyksiä.

Kouluruokailun järjestäminen

Etäopetuksessa olevien oppilaiden ateriat ovat haettavissa joko koulun keittiöltä tai
muusta erikseen ilmoitetusta paikasta.

Koulukuljetuksen järjestäminen

Koulukuljetukset järjestetään lähiopetuksessa oleville oppilaille voimassa olevien
kuljetusperiaatteiden ja tehtyjen päätösten mukaisesti.

Tiedottaminen

Mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tiedotetaan
tulosyksikön johdon toimesta yhteistyössä koulun johdon kanssa.



Koronasta palautumissuunnitelma

Lukuvuoden aikana suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla tuetaan
oppilaiden hyvinvointia ja oppimista koronatilanteesta toipumiseksi. Tämä sisältää
myös yhteisöllisyyden vahvistamisen ja ryhmäyttämisen. Lisäksi tulee huomioida riski
uudesta korona-aallosta ja sen vaikutuksista toimintaan.


