
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 



Kaikissa opetustiloissa on desinfiointihuuhdetta, jota käytetään tunnille 
tultaessa. Oppitunnilla istutaan mahdollisimman väljästi. Tietokoneet ja iPadit 
pyyhitään käytön jälkeen.  

 
 
b) Koulupäivän rakenne ja välituntijärjestelyt 
 
Oppilaat tulevat kouluun samaan aikaan, mutta kolmeen eri toimipisteeseen. Kaikilla 
ikäluokilla on yksi pakollinen ulkovälitunti, jotta välituntitilassa ei olisi niin paljon 
kerrallaan oppilaita.  

 
Osa oppilaista opiskelee Otaniemen lukiolla ja Kivimiehen koululla ja Tapiolan 
koululla, mikä myös osaltaan väljentää tilojen käyttöä. 
 
c) Ruokailu (esim. hygienia, väljentäminen ja jakeluun liittyvät varotoimet koulussa) 
 
Ruokailut on porrastettu ja näkyvät Wilmassa. Jokaisella ryhmällä on siis päivittäin 
vaihtuva ruokailuaika, jota noudatetaan. Ruokaillessa istutaan merkityillä paikoilla 
mahdollisimman väljästi. Keittiöhenkilökunta vaihtaa ottimet normaalia useammin. 
 
Mikäli oppilaalle on tehty päätös erityisistä opetusjärjestelyistä eikä hän osallistu 
lähiopetukseen, ateriat ovat haettavissa joko koulun keittiöltä tai muusta erikseen 
ilmoitetusta paikasta.  
 
 
d) Turvallisuudesta huolehtiminen koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa 
 
Oppilaat on ohjattu kulkemaan muihin opetuspaikkoihin tiettyä reittiä kävellen tai 
julkisia liikennevälineitä käyttäen lähiliikuntapaikoille. Myös muissa opetuspaikoissa 
noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä niin hyvin kuin mahdollista. 
 
Retkiä tehdään opetusryhmittäin vain, mikäli voidaan noudattaa turvallista 
liikkumista ja vierailua. 
 
e) Turvallisuudesta huolehtiminen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä (esim. 

vanhempainillat ja tapaamiset) 
 
Vanhempainillat järjestetään lukuvuonna 2021 – 2022 Teamsin välityksellä. 
Muita pienempimuotoisia tapaamisia ja arviointikeskusteluja voidaan pitää 
koululla tai huoltajan tai opettajan niin halutessa myös Teamsin välityksellä.  
 
 

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

a) toteutetaan oppilaiden lähi- ja etäopetuksen vuorottelu? 
Jos osa oppilaista määrätään etäopetukseen, noudatamme seuraavaa rytmitystä: 



*9. luokat etäopetuksessa, 7. ja 8. luokat lähiopetuksessa yhden viikon 
* 8. luokat etäopetuksessa, 7. ja 9. luokat lähiopetuksessa yhden viikon 
* 7. luokat etäopetuksessa, 8. ja 9. luokat lähiopetuksessa yhden viikon  
- Sama uudelleen tarpeen vaatiessa 
 
 

b) opetuksessa hyödynnetään laitteita ja etäyhteyksiä? 
Opetuksessa hyödynnetään O365-palvelua ja Teamsia tai Googlen oppimisympäristöä 
sekä Wilmaa. Kaikki koulun kannettavat tietokoneet (90 kpl) ja iPadit voidaan antaa 
oppilaille lainaan. 
 
 

c) ohjaaminen ja oppimisen tuki toteutetaan? 
 
Ohjaaminen ja tuki annetaan etäyhteyden avulla ja tarvittaessa erityisen tuen 
oppilaille koulun tiloissa. Jos osa oppilaista on lähiopetuksessa, ohjaaminen ja tuki 
voidaan antaa koululla. 
 
 

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

Psykologi-, kuraattori- ja terveydenhoitopalvelut jatkuvat normaaliin tapaan koululla, 
ja oppilashuolto voi ottaa aina vastaan yksittäisiä asiakkaita, ellei heitä toisin 
ohjeisteta. 

 
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.  

 

 
 

 


