
Liite lukuvuosisuunnitelmaan 2021-2022: Koulukohtainen poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelyihin liittyvä varautumissuunnitelma 
 
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 



 
Mikkelän koulussa olemme jo ennen oppilaiden saapumista kouluun elokuussa 

 suunnitelleet henkilökunnan kanssa ohjeistusta päivittäiseen turvallisuuteen:  
 

• Opettaja noutaa oppilasryhmänsä sovitusta paikasta ulkoa ennen koulun 
alkua tai välitunnin päätteeksi, jotta ryhmät eivät kohtaa käytävillä.  

• Jokainen, joka saapuu kouluun ulkoa joko kotoa tai välitunnilta, pesee heti 
kätensä.   

• Niissä opetustiloissa, joissa työskentelee eri ryhmiä tai eri aikuisia, 
pyyhitään ja desinfioidaan tasot ja käytetyt yhteisvälineet ryhmien välillä.  

• Jokaisessa opetustilassa on desinfiointiliinoja tms.  
• Mahdollisuuksien mukaan vältämme ryhmien sekoittamista.   
• Oppitunneilla pidetään turvavälit mahdollisuuksien mukaan ja väljennetään 

opetustiloja luokissa ja mm.  käytävälle turvallisuus huomioiden.  
• Pyritään välttämään yhteisvälineitä ja toivotaan, että jokaisella oppilaalla on 

henkilökohtaiset välineet, kynä, kumi jne.  
• Ulkopuolisten vierailijoiden käyntejä on rajoitettu ja mahdolliset vierailut 

sovitaan erikseen turvallisuus huomioiden.  
• Tarpeettomia retkiä joukkoliikenteellä kulkien vältetään. Kuljemme jalkaisin. 
 

 
B) Koulupäivän rakenne ja välituntijärjestelyt 

 

• Opettaja noutaa oppilasryhmänsä sovitusta paikasta ulkoa ennen koulun 
alkua tai välitunnin päätteeksi, jotta ryhmät eivät kohtaa ulko-ovilla tai 
käytävillä tai muissa siirtymätilanteissa.  

• Sisääntulo kouluun on porrastettu siten, että ryhmät eivät kohtaa ovella. 

• Eri luokka-asteille on määritelty oma sisääntulo-ovi: 1.-3.lk alaovi, 4.-6.lk 
pääovi, erityisryhmät pääovi tai toinen alaovi. 

• Välitunnit on suunniteltu niin, että ryhmät kohtaavat mahdollisimman vähän. 
Välituntialue on jaettu kolmeen osaan, joka vaihtelee päivittäin. 

• Koulupäivän päätteeksi tai välitunneille lähtiessä opettaja ohjaa ryhmänsä 
jonossa ulos välttäen toisten ryhmien kohtaamista. 

 
 

 
C) Ruokailu (esim. hygienia, väljentäminen ja jakeluun liittyvät varotoimet koulussa) 
 

• Kädet pestään juuri ennen ruokailua. 

• Ruoka-ajat on porrastettu. 

• 3.-6.-luokkalaiset hakevat tarjottimet ja ruokailevat omissa luokissaan. 

• 1.-2.-luokkalsiet ja pienryhmät syövät omilla ajoillaan ruokasalissa.  

• Ruokalassa ottimet vaihdetaan vähintään ryhmien välillä. 

• Ruokailutilanne on väljennetty mahdollisuuksien mukaan. 

• Oppilaat on ohjeistettu pisaratartuntojen vuoksi vähentämään keskustelua 
ruokailun ja jonottamisen aikana. 

• Ruokasaliin mentäessä ja sieltä poistuttaessa on oikeanpuoleinen liikenne. 



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

 

• Oppilaan, jolle on tehty päätös opetuksen erityisjärjestelyistä, kotiin ollaan 
yhteydessä koulun ja Espoo Cateringin toimesta ruoan hakemisesta. 
Ruokajakelu on kerran viikossa maanantaisin klo 7-8 tai 15.30-16.00 tai 
sovitusti. 

 
D) Turvallisuudesta huolehtiminen koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa 
 

• Koulun ulkopuolella tapahtuvan opetuksen turvallisuudesta huolehditaan 
harkitsemalla tarkkaan, missä ja miten liikutaan. Liikutaan kävellen ja 
pyörällä. 

• Vältetään joukkoliikenteen käyttöä, joten suositaan kävelyetäisyydellä olevia 
retki- ja opetuskohteita mm. Uimahalli. 

 
 
E) Turvallisuudesta huolehtiminen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä (esim. 

 vanhempainillat ja tapaamiset) 

• Huoltajat on ohjeistettu heti koulun alkaessa karsimaan ei-välttämättömät 
käynnit koululla. Aloituskeskustelut voidaan järjestää kasvokkain 
turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 

• Huoltajatapaamisissa on pyydetty huolehtimaan käsihygieniasta. 

• Huoltajatapaamiset järjestetään väljissä tiloissa ja desinfioidaan tasoja 
tarpeen mukaan. Huoltajatapaamisissa on etäyhteysmahdollisuus. 

• Pedagogisten asiakirjojen päivitys sovitaan tapauskohtaisesti. 

• Vieraat käyttävät maskia. 

• Vanhempainillat pidetään etänä, mutta niihin vanhempaintapaamisiin, jotka 
järjestetään koululla (esim. Johtokunnan huoltajakokous), on 
ennakkoilmoittautuminen ja osallistujien määrä rajoitettu. 

• Käsihygieniasta ja väljyydestä ja tilaisuuksien alkamisen porrastamisesta 
huolehditaan. 

• Koko koulun yhteisiä vanhempainiltoja salissa ei pidetä. Juhlien toteutumisen 
mahdollisuutta salissa arvioidaan lukuvuoden aikana. Harkitaan muita 
mahdollisuuksia toteuttaa juhlat. 

 
 

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

a) Toteutetaan oppilaiden lähi- ja etäopetuksen vuorottelu? 



 

• 1.-3.-luokkalaiset ja erityisoppilaat opiskelevat lähiopetuksessa. 

• Toteutetaan oppilaiden lähi- ja etäopetuksen vuorottelu 4.-6.-luokkalaisilla:  

• 1. poikkeusjärjestely viikko, etänä 6-luokka ja 5-luokka, lähiopetuksessa 4-
luokka  

• 2. poikkeusjärjestelyviikko, etänä 5-luokat ja 4-luokka, lähiopetuksessa 6-
luokka   

• 3. poikkeusjärjestelyviikko, etänä 4-luokka ja 6-luokka, lähiopetuksessa 5-
luokka   

• 4. poikkeusjärjestelyviikko, etänä 6-luokka ja 5-luokka, lähiopetuksessa 4.-
luokka 

 
b) opetuksessa hyödynnetään laitteita ja etäyhteyksiä? 

 

• Huoltajilta kartoitetaan laitetarpeet mahdollisessa etäopetukseen 
siirtymisessä. 

• Koulu lainaa tarvittavat laitteet. 

• Opettajat antavat opetusta etäyhteydet hyödyntäen esim. Teamsin tai 
Meetin välityksellä. 

• Kartoitetaan opettajien digitaitojen osaamista ja mietitään mahdollinen 
lisäkoulutuksen tarve. 

• Sovitaan yhteisesti mitä oppimisalustaa koulussa käytetään, (jotta ne 
opettajat, jotka opettavat eri luokka-asteilla pystyvät osallistumaan omilla 
laitteillaan opetukseen). Sovitut alustat ovat siis Teams ja Meet. 

 
c) ohjaaminen ja oppimisen tuki toteutetaan? 

 

• Varmistetaan päivittäin, että oppilaat osallistuvat opetukseen, oppivat ja 
saavat tarvittavaa tukea. Opettajat miettivät avustajien avulla työnjaon, 
miten oppilaaseen otetaan yhteys, mikäli hän ei osallistu opetukseen esim. 
Teamsissa. 

• Huolehditaan, että huoltajilla on ajantasaiset tiedot käytössä olevista 
oppilashuollon palveluista. 

• Mikäli johonkin oppilaaseen ei saada yhteyttä yrityksistä huolimatta, 
informoidaan asiasta opiskeluhuoltoryhmää. 

• Ela on yhteydessä säännöllisesti Wilman kautta ja puhelimitse tai Teamsin 
välityksellä niihin etäopetuksessa oleviin oppilaisiin, jotka saavat osa-aikaista 
erityisopetusta. Ela varmistaa, että oppilaan koulunkäyntiin liittyvät asiat 
ovat kunnossa. 

• Ela pitää omia tunteja osa-aikaisessa erityisopetuksessa oleville etäopetuksen 
oppilaille (4.-6.luokat). 

• Tiivis yhteydenpito luokanopettajan ja elan välillä oppilaiden tuen 
riittävyyden varmistamiseksi. 

 
 



d) toteutetaan koulukohtaiset oppilashuoltopalvelut? Erityisesti tulee arvioida, 
kuinka oppilashuollon palveluiden tosiasiallinen saavutettavuus toteutuu myös 
etäopetuksen aikana.   

 

• Oppilashuollon vuosikello suunnitellaan alkusyksyn aikana. 

• Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu säännöllisesti Teamsin välityksellä. 

• Oppimisen tuen ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan Teamsin välityksellä. 

• Huomioidaan väljät tilat, turvavälit ja käsihygienia. Yhteiset tilat 
desinfioidaan aina käytön jälkeen. Muistetaan väljyys myös 
oppilastapaamisissa. 

• Suurissa verkostoneuvotteluissa osa voi olla koululla, osa etänä Teamsin 
välityksellä. 

• Etäyhteyksiä hyödynnetään omissa ja huoltajapalavereissa. 

• Oppilashuollon ammattihenkilöiden luokkavierailut voidaan toteuttaa 
tarvittaessa videoesittelyinä tai Teamsin välityksellä. 

• Tietyt esim. psykologin tekemät tutkimukset hoidetaan koulussa. 

• Jotkut esim. kuraattoripalaverit voidaan pitää ulkona mahdollisuuksien 
mukaan. 

• Terveydenhoitaja varmistaa, että vastaanotolle tullaan porrastetusti.  

• Osa-aikainen erityisopetus jatkuu siten, että pienryhmäopetuksessa on 
kerrallaan oppilaita vain yhdeltä luokalta ja luokkahuoneessa huolehditaan 
turvaväleistä. Oppilaat käyttävät omia kirjoitusvälineitä ja oppimateriaalia. 
Opettaja hakee ja vie oppilaat omiin luokkiinsa huolehtien siitä, ettei 
käytävillä tule kohtaamisia muiden ryhmien kanssa. Opetustunnin jälkeen 
pulpetin kannet ja tuolit pyyhitään desinfiointiaineella ja luokka tuuletetaan. 

• Testaamiset yms. tehdään luokka kerrallaan. 

• Huolehditaan sopivasta odotustilasta niille oppilaille, jotka sairastuvat 
koulupäivän aikana. 

• Seurataan tarkasti oppilaiden koulunkäyntiä ja poissaoloja. Opettaja 
konsultoi oppilashuoltoryhmää. Tämän jälkeen kuraattori voi olla yhteydessä 
kotiin. 

• Koordinoidaan tarkasti säännöllinen yhteydenpito kotiin esim. puhelimitse.  

• Oppimisen tukea seurataan ja tarjotaan. Esim. elan tuki voi olla 
välttämätöntä etäopetuksessa, vaikka lähiopetuksessa ei sitä tarvita. Elalla 
voi olla etänä Teamsin välityksellä omia pienryhmiä mm. seuraavissa 
oppiaineissa: suomi toisena kielenä, suomen kieli ja matematiikka. Ela voi 
tehdä omaa materiaalia jaettavaksi tarpeen mukaan pienemmille oppilaille 
Wilman kautta. Ela ja luokanopettaja tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta 
oppilaat saavat tarvitsemansa tuen.  

• Koteihin annetaan selkeät ohjeet siitä, miten etäopetus toteutetaan 
käytännössä. 

Karanteenitilanteissa kuten edellä. Lisäksi: 

• Työskennellään etänä. Opetusta annetaan etänä. 

• Oppilashuollon rooli korostuu, joten huolehditaan riittävistä ja tehokkaista 
Teams-tapaamisista.  



• Terveydenhuolto voi siirtyä keskitettyihin yksiköihin. 

 
 

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.  

 

 
 

 


