
LIITE 4: Koulukohtainen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyvä varaussuunnitelma 
Liite Päivänkehrän koulun lukuvuosisuunnitelmaan: 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 1.8.2020-31.12.2021.   
 
Opetuksen järjestäjän tulee tehdä yleiset linjaukset siitä, miten sekä minkälaisin 
toteuttamistavoin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin mahdollisesti siirrytään ja kuinka 
etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta, oppimisen tukea, palveluja ja etuuksia koronatilanteen 
niin vaatiessa järjestetään. Opetusjärjestelyt ja toimenpiteet kirjataan koulun 
vuosisuunnitelmaan sekä koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan. Muutos ei 
lähtökohtaisesti edellytä muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan. 
 
Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 

Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunta yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa. 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:  

Opetustilojen turvallisuuden varmistaminen 
 
Opetustilanteiden turvallisuuden varmistaminen on huomioitu työjärjestyksissä niin, 
että työjärjestykset ovat pääsääntöisesti luokkakohtaisia. Luokissa ja koulun tiloissa 



pyritään noudattamaan turvavälejä. Jokaisessa luokassa on oppilaiden kanssa tehty 
tarkat ohjeet käsienpesuun liittyen. Käsien pesuohjeet koskevat erityisesti koulun 
alkamista, välitunteja ja opetustilojen vaihtamista. Nämä ohjeet on myös mainittu 
opettajan sijaisena toimivien opettajien ohjeissa. Lisäksi jokainen luokkataso on 
tehnyt erillisiä tarkentavia ohjeita, jotta oppilaiden erityistarpeet voidaan huomioida. 
 
Koulupäivän rakenne ja välituntijärjestelyt 
 
Koulupäivien rakenne on oppituntien osalta normaalin lukuvuoden kaltainen. 
Välituntialueita on rajattu ja valvonnassa kiinnitetään huomiota siihen, että oppilaat 
käyttävät oikeita kulkuovia tullessaan sisään kouluun. Koulun sisään tullaan luokka 
kerrallaan ja välituntivalvoja valvovat sisääntuloa. 
 
Ruokailu (esim hygienia, väljentäminen ja jakeluun liittyvät varotoimet) 
 
Koulun ruokailu on porrastettu välillä 10.10 -12.30. Pöydät on ryhmitetty niin, että 
luokan oppilaat istuvat samassa pöytäryhmässä. Kädet pestään ennen ruokailuun 
tuloa. Lisäksi oppilaat käyttävät vielä ennen ruuan ottamista käsidesiä. 
 
Mikäli oppilaalle on tehty päätös opetuksen erityisjärjestelystä eikä hän osallistu 
lähiopetukseen ateriat on haettavissa joko koulun keittiöltä tai muusta erikseen 
ilmoitetusta paikasta.  

Turvallisuudesta huolehtiminen koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa 

Koulun ulkopuolisten retkien määrä on hyvin vähäinen. Suurin osa opetuksesta 
pidetään koulurakennuksessa tai koulun piha-alueella. 
 
 
 
Turvallisuudesta huolehtiminen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä (esim. 
vanhempainillat ja tapaamiset) 
 
Vanhempainillat pidetään pääosin etäkokouksina. Huoltajien tapaamiset koululla 
sovitaan aina erikseen. 
 
Oppilaiden kirjat viedään aina kotiin koulupäivän päättyessä. Vain tarpeelliset kirjat 
tuodaan kouluun. Näin mahdollisen karanteenin ollessa voimassa ei oppikirjoja 
tarvitse hakea koululta. 
 
 
 
 
 

 
 



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

 

Lähi- ja etäopetuksen vuorottelu 
 
Lähi- ja etäopetukseen on tehty eri suunnitelmat huomioiden toimipisteiden 
oppilasmäärät. Komeetan toimipisteessä pyritään luokkatasokohtaiseen 
rytmitykseen. Päivänkehrän toimipisteessä vuorotellaan joko luokkatasoittain tai 
sitten 4ABEKM ja 5KM ja 6AEKM ja 5KM vuorottelevat sykleissä. Toimintatapaan 
vaikuttaa tilantarve sekä mahdolliset korona epäilyt. 
 
Opetuksessa hyödynnetään laitteita ja etäyhteyksiä 
Laitteiden jakaminen oppilaiden huoltajille on suunniteltu toteutettavaksi 
toimintayksiköittäin. Vastaavasti oppilaiden tunnukset on jaettu oppilaille ja 
huoltajille, jotta etäopetus onnistuu mahdollisimman hyvin. Aineopettajat käyttävät 
samaa oppimisympäristöä kuin luokka. Näin oppilaiden kirjautuminen on 
helpompaa. 
 
Ohjaaminen ja oppimisen tuen toteutus 
Luokanopettajat ovat tehneet luokka- ja oppilaskohtaisia suunnitelmia. Osa 
etäopetuksesta on siis laaja-alaisten erityisopettajien ja kieli- ja kulttuuriryhmien 
opettajien vastuulla ja osa luokanopettajan vastuulla. Jatkamme osin lukuvuonna 
2020-2021 opittuja hyviä toimintatapoja. 
 
Koulukohtaiset oppilashuoltopalvelut 
Oppilashuollon tapaamiset toteutetaan joko etäkokouksina tai tarvittaessa 
tapaamiset voidaan järjestää koululla. Oppilashuolto päivittää omaa aikatauluaan 
aina tilanteen muuttuessa 
 
Suunnitelmien päivitys 
Koulun rehtorit ja johtoryhmä päivittävät suunnitelmia säännöllisesti uusien 
ohjeiden mukaisesti tai tilanteen muuttuessa. Tietojemme mukaan koulujen yleisiä 
toimintaohjeita päivitetään lokakuun 2021 aikana. 

 
 
Koulun varautumisessa mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin seuraavissa 
kohdissa noudatetaan kaupungin yhteisiä ohjeita: 
 
Oppilaan arvioinnin toteuttaminen   
 
Oppilaan arviointi toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Arvionnissa 
kiinnitetään erityistä huomiota opintojen aikaiseen formatiiviseen arviointiin. 
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.   
 
 
 

 

  


