
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 
Noudatetaan THL:n suosituksia hygienian suhteen. Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja 
käsienpesusta siirtymätilanteissa. Luokissa ja ruokalassa on tarjolla käsidesiä. Huolehditaan 
yskimishygieniasta, pidetään turvavälejä mahdollisuuksien mukaan ja vältetään fyysisiä kontakteja. 
Oppilasryhmät pyritään pitämään pääosin erillään opetustilanteissa ja siirtymätilanteissa. 
Tiedotetaan huoltajia siitä, että sairaana ei voi tulla kouluun. 
Sairastunut oppilas ohjataan erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa hakemaan. 
 
b) Koulupäivän rakenne ja välituntijärjestelyt 
 



Koulumäen välituntipiha on jaettu kolmeen alueeseen, leikkipihaan, keskipihaan ja pelipihaan. 
Oppilaat oleskelevat omilla määrätyillä piha-alueillaan. Opettajat saattavat oppilaat ulos ja sisään. 
He huolehtivat, että esimerkiksi käytäviin tai naulakoille ei synny ruuhkaa. Väituntijärjestelyistä on 
erillinen liite. 
 
c) Ruokailu (esim. hygienia, väljentäminen ja jakeluun liittyvät varotoimet koulussa) 
 
Ruokailu järjestetään harvennetuin 10 min välein, 10.20-klo 12.00. Luokat 50 ja 8E  hakevat 
tarjottimet ruokalasta ja ruokailevat omissa luokissaan, pestään kädet ennen ruokailua. 
Ruokalaan mennään harvennetussa aikataulussa, pyritään siihen, että emäntä vaihtaa ottimet 
luokkien välillä, Linjastolla on tarjolla käsidesiä ja serviettejä, joiden avulla voi tarttua hygieenisesti 
ottimiin. 

• 1.lk 10.20 

• 3.lk 10.30 

• 5.lk  10.40 hakee ruoan omaan luokkaan 

• 6-7.lk  10.50 

• 7-8.lk   11.00  

• 8.lk   11.10 hakee ruoan omaan luokkaan 

• 8-9.lk 11.20  

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 

 
Noudatetaan SUKON viimeisintä ohjeistusta retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan 
suhteen.  
Mahdollisen epidemian aikana retkeillään vain Espoonlahden urheilupuistossa ja lähiluonnossa 
oman luokan kanssa. 

 
e) Turvallisuudesta huolehtiminen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä (esim. vanhempainillat ja 
tapaamiset) 
Koko koulun yhteistä vanhempainiltaa ei epidemiatilanteessa järjestetä, huoltajat kutsutaan HOJKS-
neuvotteluun ja omaa oppilasta koskeviin tapaamisiin. Tapaamisia voidaan järjestää myös Teams-
yhteyden kautta.  
 
2. Koulumme varautuminen mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Miten 
mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassa ollessa 

 
a) Miten toteutetaan oppilaiden lähi- ja etäopetuksen vuorottelu? 
Koulumäen koulu on erityiskoulu ja oppilailla on ollut epidemian aikanakin mahdollisuus osallistua 
lähiopetukseen. 
Osa opettajista toimii etäopettajina etäopetusta tarvitseville ja osa antaa lähiopetusta.  
Lähiopetuksessa olevien opettajien määrä on suhteessa lähioppilaisiin. 
 
b) Miten opetuksessa hyödynnetään laitteita ja etäyhteyksiä? 
Yläkoulun oppilaat käyttävät etäyhteyden saamiseen omia laitteitaan tai koulun kannettavia 
tietokoneita, alakoulun oppilaat käyttävät etäopetuksessa omia laitteitaan tai koulun Ipadejä.  
Koulu käyttää etäopetustilanteessa Espoon kaupungin ohjelmia ja työkaluja, Google classroomia, 
Teamsia ja kustantajien sähköisiä oppimateriaaleja. 



 
c) Miten ohjaaminen ja oppimisen tuki toteutetaan? 
Oppilaalla on käytössään oppilaanohjaajan tuki jatko-opintoasioissaan joko lähiohjauksena tai 
etäohjauksena teamsissa tai puhelimitse. Erityisluokanopettajat ohjaavat omaa luokkaansa 
opiskelutaidoissa. Koulumäen oppilaat saavat erityistä tukea ja koulu tarjoaa lähiopetusta sitä 
tarvitseville. 
 
d) Miten toteutetaan koulukohtaiset oppilashuoltopalvelut? 
Oppilailla on saatavilla oppilashuollon kuraattorin ja psykologin palvelut Koulumäessä tai etänä 
oppilashuollon esimiesten ohjeen mukaan. Suojavälineiden käytössä noudatetaan viimeisintä 
ohjetta. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja ja lääkäri: Poikkeustilanteessa koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon toiminta pyritään pitämään mahdollisimman pitkään normaalina 
noudattaen kansallisia ja Espoon kaupungin ohjeita. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa palvelua 
tarjotaan mahdollisuuksien mukaan vastaanotolla, etävastaanotolla, puhelimessa, tai 
TerkkariChatissa 

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. 

 
 

 


