
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 
 

Luokkien toimintaa on väljennetty fyysiset puitteet huomioiden. Oppilailla on käytössään 
omaksi nimettyjä välineitä jaettavien välineiden sijaan. Yhdistettyjä ryhmiä on purettu 
mahdollisimman paljon niin, että opetusresurssi kuitenkin riittää. Esimerkiksi kielissä on 
joitakin yhdistettyjä ryhmiä, milloin opetuksen järjestäminen muuten olisi ollut mahdotonta. 
Ulkopuolisten vierailijoiden tunteja pyritään järjestämään etäjärjestelyin tai muuten 
turvallisuus huomioiden. Koulun yhteisiä isoja tilaisuuksia (esim. juhlat) voidaan järjestää 
sisätiloissa, yleisten turvallisuusohjeiden sen salliessa. Retkille voidaan liikkua julkisen 
liikenteen välineillä harkinnan mukaan ja pyritään välttämään ruuhkaisia tilanteita. Sisään ja 
ruokailuihin tullessa huolehditaan käsienpesusta. Käytävillä noudatetaan oikeanpuoleista 
liikennettä. Ulkoa sisälle tullaan johdetusti opetusryhmissä. Luokilla on omat nimetyt vessat. 
Naulakoilla on nimetyt paikat. 
 

 
b) Koulupäivän rakenne ja välituntijärjestelyt 
 

Koulupäivät alkavat ja päättyvät lukujärjestyksen mukaisesti. Luokilla on omat sisäänkäynnit. 
Välitunneille siirrytään rauhallisesti omista ulko-ovista ja pyritään olemaan ulkonakin 
väljästi.  Ulkoa sisälle tullaan johdetusti opetusryhmissä oikeanpuoleista liikennettä 
käyttäen. Aina sisään tullessa pestään kädet. 

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

Ruokalassa rytmiä on väljennetty. Joka toinen istumapaikka on poissa käytöstä. Käytössä on 

äänetön ruokailu. Linjastossa ottimet asetetaan erilliseen telineeseen, jolloin käsin kosketut 

ottimet eivät vahingossa tipu ruokaan. Käsien pesua valvotaan tehostetusti sekä ohjataan 

hygienisiin toimintatapoihin. 

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

 
Lähtökohtaisesti oppilaalle tarjotaan mahdollisuutta ruokailuun koululla aikana, jolloin 
ruokalassa ei ole muita oppilaita. Mikäli erityisjärjestelyissä on useita oppilaita, ruoka 
voidaan tarjota ateriajakeluna. 
 

 
d) Turvallisuudesta huolehtiminen koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa 
 

Pidetään etäisyydestä ja hygieniasta huolta. Retkillä mukana on käsidesiä. 
Kuudesluokkalaiset käyttävät maskeja myös koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa. 
Retkillä ruoka tarjotaan yksittäispakattuina. 

 
 



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

Vanhempainillat järjestetään luokkatasoittain, jotta voidaan olla riittävän väljästi. 
Vanhempainilloissa, vanhempaintapaamisissa ja arviointikeskusteluissa suositaan 
etäyhteyksiä. Arviointikeskusteluissa arvioitava oppilas on mahdollisuuksien mukaan 
koulussa. Muita tapaamisia siirretään joko neuvottelutilasta suurempiin luokkatiloihin tai 
etätapaamisiksi. Pedagogisten asiakirjojen päivitys toteutetaan tarkoituksenmukaisin 
järjestelyin. OHR-tapaamiset ovat isossa luokkatilassa tai etänä. Rehtorin ja koulusihteerin 
kanssa huoltajat asioivat ensisijaisesti Wilman tai puhelimen välityksellä. 
 

 
2) Koulumme varautuminen mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Miten 

mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassa ollessa 
 

a) toteutetaan oppilaiden lähi- ja etäopetuksen vuorottelu? 
 

Vuosiluokittain yksi luokka on kerralla kaksi viikkoa etäopetuksessa ja toinen 

lähiopetuksessa, jolloin koululle saadaan lähiopetuksessa oleville väljemmät tilat. Muiden 

opettajien opettamat aineet pyritään keskittämään lähiopetusjakson ajalle. 

 
b) opetuksessa hyödynnetään laitteita ja etäyhteyksiä? 

 
Pyritään varmistamaan sähköisiin palveluihin tarvittavien tunnusten toimivuus heti 
lukuvuoden alussa. Etäopetuksen aikana luokat käyttävät tehtävien antamiseen, 
palauttamiseen ja kommunikointiin Classroom -oppimisympäristöä ja Google Meets-
videokokoussovellusta.  Huoltajat voivat tarvittaessa anoa koulun TVT-vastaavalta laitteita 
etäopetusta varten. Näiden sovellusten käyttöä harjoitellaan koulussa heti lukuvuoden 
alussa. Oppilashuollon etätapaamisissa käytämme Teams-videoneuvottelusovellusta. 
Luokanopettaja on oppilaisiin etäyhteydessä joka päivä. Oppimisympäristötiimi kehittää 
koulun yhteneviä käytänteitä. Opettajille on tarjolla koulutusta. Opettajan sijainen saa 
ohjeet etäopetuksen järjestämiseksi sijaistettavalta opettajalta tai muulta nimetyltä 
opettajalta. Sijaisopettajalla on koulun sijaistunnukset, jotta hän voi käyttää etäyhteyksiä ja 
käytössä olevia koulun laitteita ja opetusmateriaaleja. 

 
c) ohjaaminen ja oppimisen tuki toteutetaan? 

 
Lähiopetuksessa olevia oppilaita tuetaan ja ohjataan muiden oppilasta opettavien opettajien 
ja oppilaan huoltajien kanssa sovitun oppimissuunnitelman ja tuen tarpeiden mukaan. 
Laaja-alaisten erityisopettajien tuki järjestetään poikkeustilanteessakin suunnitellusti. 
Etäopetuksessa olevien oppilaiden tuki toteutetaan oppilaiden tarpeet huomioiden joko 
etäyhteyksiä hyödyntäen tai lähiopetuksena. Erityisen tuen oppilaat ovat 
poikkeustilanteessakin oikeutettuja tukeen koulussa. Tarvittaessa myös tehostetun tuen 
oppilaat voi saada tukea ja ohjausta oppimiseen lähiopetuksessa. Poikkeustilanteessa 
luokanopettajat ja erityisopettajat kiinnittävät erityisesti huomiota tuen tarpeiden 
tunnistamiseen. Mikäli etäopetuksessa oppilaaseen on vaikeuksia saada yhteyttä ja/tai 



oppilaan opiskelu näyttäytyy haastavana, opettaja konsultoi matalalla kynnyksellä 
erityisopettajaa ja nostaa huolen huoltajien kanssa keskusteluun. 

 
d) toteutetaan koulukohtaiset oppilashuoltopalvelut? Erityisesti tulee arvioida, kuinka 

oppilashuollon palveluiden tosiasiallinen saavutettavuus toteutuu myös 
etäopetuksen aikana.   
 

Oppilashuollon palvelut ovat oppilaiden ja perheiden käytössä myös poikkeusolosuhteissa. 
Poikkeusolosuhteissa panostetaan matalan kynnyksen konsultointiin ja 
oppilashuoltohenkilöstön tavoitettavuudesta informoidaan opettajia ja koteja. Yhteisöllinen 
oppilashuoltoryhmä tapaa myös poikkeusolosuhteissa säännöllisesti vähintään 
etäyhteydellä. Yksilökohtaisen oppilashuollon tukitapaamisia ja neuvotteluita toteutetaan 
myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana kulloisen tilanteen ja tarpeen mukaisesti 
joko etäyhteydellä tai lähitapaamisina koululla. Koulupsykologin tutkimuksia toteutetaan 
kaupungin yhteisen linjan mukaisesti. 

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

 
Oppilaan arvioinnin toteuttaminen   

 
Oppilaan arviointi toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. 
Arviointikeskusteluissa on mahdollisuus hyödyntää etäyhteyksiä siten, että oppilas 
kuitenkin osallistuu opettajan kanssa mahdollisuuksien mukaan koulussa.   
 

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.  

 

 
 

 


