
Infoa opetuksen järjestämisestä pandemian aikana 
 

Perusopetuksen järjestäminen 13.8. alkaen 
- Perusopetus järjestetään koulutyön käynnistyessä lähiopetuksena. 

- Opetuksen järjestämisessä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita.  

- Mikäli opetusta ei voida järjestää turvallisesti koulussa tai muissa opetukseen sopivissa 

tiloissa, opetuksen järjestäjä päättää siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 

enintään kuukaudeksi kerrallaan.  

- Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai 

kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. 

- Turvallisuuden arviointi perustuu tartuntatautiviranomaisen päätöksen sisältöön ja siinä 

asetettuihin edellytyksiin perusopetuksen tilojen käyttämisestä. 

- Oppilaiden yhdenvertaisuus huomioon ottaen opetus järjestetään niin, että oppilas saa 

pääsääntöisesti lähiopetusta ja etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot ovat mahdollisimman 

lyhyitä. 

 

Opetusjärjestelyt 
- Perusopetuksen oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta. Sairaana tai vähänkin oireilevana 

ei pidä tulla kouluun. 

- Tilaratkaisut toteutetaan siten, että oppilaiden välinen fyysinen etäisyys toisistaan ja 

opettajasta on riittävä. Kouluissa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa 

muiden kanssa. 

- Väljyyttä toiminnassa saadaan opetusta porrastamalla sekä sillä, että oppilaat opiskelevat 

luokkatilojen lisäksi koulun muissa tiloissa ja hyödyntämällä kaupungissa olevia muita 

oppimisympäristöjä. 

- Oppilaat opiskelevat normaalin tuntimäärän ja lukujärjestyksen mukaisesti. 

- Oppilaat voivat osallistua TET-jaksoille opetussuunnitelman mukaisesti. Mahdollisista 

rajoituksista päättää TET-paikan tarjoaja. 

 

Opetusjärjestelyt: lähiopetus 
- Koulun tiloja ja pihaa käyttävät koulupäivän aikana vain oppilaat ja koulun henkilöstö, aamu- 

ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan palvelutuottajat. Huoltajat voivat saattaa 

lapsensa kouluun, mutta eivät voi jäädä koulun pihalle tai tulla koulurakennukseen. 

- Syyslukukaudella voidaan järjestää luokkakohtaisia vanhempainiltoja. Näissä tilaisuuksissa 

huomioidaan tarpeellinen tilaväljyys ja turvallisuusohjeet. 

 

Taiviksen ”uusi normaali” 
- Kaikilla luokilla on kotiluokat. 

- Liikunta opetetaan syyskuun loppuun asti ulkona (kaikki luokat). 

- Muut oppiaineet, kuin kotitalous, käsityö, fysiikka, kemia ja  musiikki, opetetaan 

kotiluokassa. 



- Valinnaisainetunneilla oppilaita on eri luokilta. Näillä tunneilla hygieniaan kiinnitetään 

erityistä huomiota.  

- Luokassa pinnat välipuhdistetaan opettajan ja oppilaiden toimesta.  

- Opetusvälineet, joita useammat oppilasryhmät käyttävät, välipuhdistetaan tai 

opetusvälineitä ei kierrätetä oppilaalta toiselle. 

- Kielten tunnit pidetään siinä luokassa, josta oppilaita on enemmistö. 

- Tunneilla, joissa oppilaita on eri luokilta, saman luokan oppilaat istuvat lähekkäin. Pyritään 

pitämään pysyvät työparit ja ryhmät. 

- Vuosiluokille on osoitettu oma sisäänkäynti, jota käytetään myös liikkumiseen päivän aikana. 

Vältetään liikkumista koulun sisätiloissa. 

- Välitunnit porrastetaan ja vuosiluokille osoitetaan oma välituntialue. 

 

Ruokailun ”uusi normaali” 
- Kädet pestään ennen ruokailua. 

- Oppilasryhmälle on ryhmäkohtaiset aterimet omassa laatikossa.  

- Oppilasryhmälle vaihdetaan puhtaat ottimet. 

- Oppilaat ottavat itse ruoan linjastolta. 

- Oppilaat syövät oman opetusryhmän kanssa ja ruokasalissa on väljennetty istumapaikkoja. 

- Ruokalassa on noin 50 paikkaa ja juhlasalissa noin 70 paikkaa. 

 

Yleiset hygienia- ja siivousohjeet 
- Koulupäivän aikana koulun henkilökunta huolehtii tehostetusti hygieniasta. Oppilaita 

muistutetaan käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä.  

- Oppilaat pesevät kätensä kouluun tullessa, kotiin lähdettäessä, ennen ruokailua, aina ulkoa 

sisään tullessa sekä aivastamisen ja yskimisen jälkeen. 

- Koulun henkilökunta valvoo hygieniaohjeiden noudattamista.  

 

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt, uusi laki ja sen toimeenpano 
- Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta on voimassa 1.8.-31.12.2020. Sen mukaan 

opetuksessa voidaan siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin 

opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä eli opetusta ei 

tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää 

turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa. 

- Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai 

kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. 

- Turvallisuuden arviointi perustuu tartuntatautiviranomaisen päätöksen sisältöön ja siinä 

asetettuihin edellytyksiin perusopetuksen tilojen käyttämisestä.  

- Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Helsingissä tapahtuu niin, että 

Kaupunginhallitus voi tehdä tartuntalain 58 §:n nojalla päätöksen, jonka jälkeen Kasvatus- ja 

koulutuslautakunta tai sen määräämä viranhaltija voi tehdä perusopetuslain mukaisen 

päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Päätös voidaan tehdä yhdeksi 

kuukaudeksi kerrallaan. 

 



Opetuksen järjestäminen poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana 
- 1.-3.-luokkalaisille, erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaille sekä pidennetyn 

oppivelvollisuuden oppilaille opetus järjestetään aina lähiopetuksena. Rehtori ja opettajat 

suunnittelevat oppilaiden koulupäivän toiminnan ja porrastuksen noudattaen 

lähiopetuksessa kuvattuja periaatteita. 

- Vuosiluokkien 4-10 oppilaat opiskelevat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen 

yhdistelmämallin mukaisesti. Vuosiluokkien 4-10 opetus järjestetään pääsääntöisesti kolmen 

viikon jaksoissa siten, että 1-2 vuosiluokkaa on kaksi viikkoa lähiopetuksessa ja viikon 

etäopetuksessa.  

- Rehtori ja koulun johto suunnittelevat oppilaiden lukujärjestyksen siten, että taito- ja 

taideaineiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetusjaksoilla. 

- Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta, tehostettua tukea, 

erityistä tukea ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaista 

opetusta ja tukea sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se olosuhteisiin nähden on mahdollista 

toteuttaa poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. 

 

Karanteenit 
- Sairaana ei voi tulla kouluun. 

- Lasten ja nuorten oireiden arvioimisesta ja koronavirustestiin hakeutumisesta neuvoo 

koronavirusneuvonta puh. 09 310 100 24 

- Jos kouluun tuleva lapsi on juuri palannut matkalta, on hyvä tarkistaa ja noudattaa valtion 

ajantaisaisia matkustussuosituksia (ulkoministerion internetsivut). Tarvittaessa oppilaan on 

jäätävä karanteeniin.  

- Virka-apulaisrehtorin kanssa sovitaan opiskelusta karanteenin aikana. 

- Annarella Ahlroos puh. 040 627 9090 

- Ulkomailta, riskimaista tulevat oppilaat ovat 14 vuorokautta karanteenissa ennen kouluun 

tuloa. 

 

Opetuksen järjestäminen perusopetuslain 18 § ja tartuntalain perusteella 
- Jos oppilaan opetusta ei tartuntalain perusteella voida järjestää lähiopetuksena, opetus 

voidaan järjestää perusopetuslain 18  §:n 1 momentin 3. kohdassa tarkoitetuin erityisin 

opetusjärjestelyin.  

- Virka-apulaisrehtori tekee päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä myös niille oppilaille, 

jotka ovat joutuneet karanteeniin epidemiologisen yksikön määräyksestä. 

- Huoltajan hakemuksesta virka-apulaisrehtori voi tehdä päätöksen myös riskiryhmiin 

kuuluville oppilaille. Päätöksenteossa virka-apulaisrehtori voi hyödyntää lääkärin arviota. 

Myös niille oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään. 

- Näissä tapauksissa järjestetään aina palaveri, jossa sovitaan opetusjärjestelyistä ja kirjataan 

päätökseen liittyvä huoltajien sekä oppilaan kuuleminen. 
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