
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:  



a. käsienpesun tehostaminen sisään tullessa,  
b. oppilaat toimivat vain luokkatasokuplissa,  
c. oppilaskoneiden desinfiointi käytön välillä,  
d. opettajilla maskit,  
e. 6.luokkalaisilla maskit,  
f. vältetään tavaroiden lainaamista toisilta 

g. Mikäli tilanne huononee tämänhetkisestä, porrastamme opetusta siten, että 

isommat (4.-6. -luokat) aloittavat myöhemmin 
 
 
b) Koulupäivän rakenne ja välituntijärjestelyt: 

- Käytämme kaikkia koulun ulko-ovia ennalta sovitusti 
- Oppilaat haetaan koulun piha-alueelta määrätyiltä paikoilta opettajan toimesta. Oppilaat 

jonottavat luokittain. 
- Välituntialueet jaetaan mahdollisimman väljästi. Hyödynnämme mm. Viereistä puistoaluetta. 
- Välitunteja on porrastettu. 

- Käytävissä kulkemista on porrastettu. 
- Opettajat käyttävät harkintaa milloin ja missä kuljetaan ruuhkien välttämiseksi. 

 
 

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

- Yksi ryhmä saapuu kerrallaan ruokailemaan, käyttäen vain toista puolta linjastosta 
- Ruokalassa istutaan ennalta sovitusti, mahdollisimman väljästi 
- Ruokailu on hiljainen – ruokaa jonottaessa, ottaessa, ruokaillessa ei jutella. 
- POL-18 päätöksen mukaan oppilaan ollessa poissa koulussa hän saa sovitusti 

osallistua luokkansa hygieeniseen ja väljään ruokailuun 
- Jokaisen ryhmän jälkeen pöydät desinfioidaan keittiöhenkilökunnan toimesta. 
- Myös aikuiset noudattavat hygieniasääntöjä, sekä hiljaista ruokailua. 
- Toteutamme Espoo Cateringin laatimaa ohjeistusta ( nähtävissä kokonaisuudessaan 

alla): 

* Perusopetuksen kouluruokailun järjestäminen poikkeusolosuhteissa 

 
 
 
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 
o Kaikki samat turvallisuussäännöt ovat voimassa myös retkillä (joiden määrää on vähennetty 

poikkeusaikojen vuoksi) 

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

vanhempainillat ja tapaamiset) 
- Koko koulun yhteisiä live-läsnäolotapahtumia ei järjestetä 



- Luokkakohtaiset vanhempainillat pidetään etätapahtumina pääasiallisesti, poikkeuksena 

voi olla sovittuja huoltajatapaamisia koululla läsnäollen 

- Huoltajat saavat tulla koulurakennukseen ja koulun piha-alueelle vain sovitusti. 

Koulurakennuksessa vieraillessaan huoltajilla on oltava maski. 
- Pyrimme käyttämään etäyhteyksiä aina tarvittaessa 
- Ns. Kolmikanta-tapaamiset pidetään sovitusti ja etäyhteyksiä käytetään tarvittaessa 

 
 
 
 

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

a) toteutetaan oppilaiden lähi- ja etäopetuksen vuorottelu? 
Pienimmillä oppilailla säilyy lähiopetus mahdollisimman normaalina. Aikatauluja 

porrastetaan ja väljennetään tarpeen mukaan. 

Etäopetukseen siirtyvillä oppilailla on mahdollisuus kuitata oppilaskone lainaan koululta.  

Lisäksi mahdollisessa etäopetustilanteessa käytämme lähiopetuksessa olevien oppilaiden 

opetuksen porrastamista siten, että koulussa on tuolloin mahdollisimman väljää. Käytännössä 

tuolloin siirrämme vanhimmat paikalla olevat ikäluokan aloittamaan koulupäivänsä aiempaa 

myöhemmin. 

 
 

b) opetuksessa hyödynnetään laitteita ja etäyhteyksiä? 
Tarvittaessa kartoitetaan oppilaiden kotona käytettäviä laitteita, ja varaudutaan mahdollisiin 

laitelainauksiin. 
Oppilaiden tunnus-, lupa- ja salasana-asiat päivitetään ja todetaan toimiviksi jo alkusyksystä uuden 

normaalin aikana. 
Opettajat varmistavat digitaalisen opetusalustan käytön ja sujuvuuden ryhmiensä kanssa 

 
c) ohjaaminen ja oppimisen tuki toteutetaan? 

Varmistetaan jokaisen oppilaan päivittäinen kohtaaminen etäyhteyksien kautta 
Tarpeen mukaan järjestetään lisätukea etäyhteyksien kautta 
Esim. Keväältä opittua - mikäli oppilaan on vaikea muistaa tulla etäoppitunnille paikalle ajoissa, 

hänelle soitetaan 30min ennen opetustuokion alkua, jotta ehtii varmasti kirjautua sisään. 
Erityiskoulunkäyntiavustaja ja koulunkäyntiavustajat toimivat henkilökohtaisena tukena tietyille 

oppilaille etäopiskelussa 

 
d) toteutetaan koulukohtaiset oppilashuoltopalvelut? Erityisesti tulee arvioida, kuinka 

oppilashuollon palveluiden tosiasiallinen saavutettavuus toteutuu myös 
etäopetuksen aikana.   

Oppilashuoltohenkilöstö on tavattavissa etäyhteyksien päässä ennalta sovitusti. Perheitä rohkaistaan 

olemaan yhteyksissä. 

YHR-tapaamiset pidetään etänä, kunnes toisin sovitaan. 

 

 



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.  

 

 
 

 


