
COVID-19 TIEDOTE JA OHJEET KOULUJEN HENKILÖSTÖLLE SYYSKAUDELLE 2020 
( Ohje on yleisohje kaikille Pälkäneen kunnan kouluille 10.8.2020) 

Koulujen lähiopetus alkaa kaikilla perusopetuksen oppilailla 12.8.2020 lukujärjestyksen mukaisesti.  

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähiopetus 

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset perusopetuslakiin ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta 
annettuun lakiin. Muutoksissa säädetään poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Tarkoituksena on ehkäistä 
koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen 
opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Lait ovat voimassa 
määräajan 1.8.–31.12.2020. 

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan 
normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. 

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 opetuksen järjestäjän vuosisuunnitelmaan sekä koulukohtaiseen oppilashuolto- 
suunnitelmaan. Muutos ei lähtökohtaisesti edellytä muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan. 

Koulutyön järjestämisessä syksyllä 2020 keskeisiä ovat seuraavat toimenpiteet:  

 Laitteiden, yhteyksien ja materiaalien saatavuus ja saavutettavuus varmistetaan.  

 Kouluruokailun järjestäminen eri tilanteissa suunnitellaan.  

 Oppilashuollon toimintatavat linjataan opetuksen järjestäjäkohtaisesti sekä koulukohtaisessa 
oppilashuoltoryhmässä ja kriisisuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan.   

 Oppimisen tuen järjestäminen suunnitellaan myös etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa.  

 Viestintä koteihin sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö suunnitellaan. 

 Lukuvuosisuunnitelmaan tehdään lukuvuoden alussa tarvittavia tarkennuksia esimerkiksi 
mahdollisesta siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, lähi- ja etäopetuksen 
vuorottelun käytänteistä ja arvioinnista.  

 Huolehditaan henkilöstön työnjaosta ja vastuista sekä työhyvinvoinnista 
 

Siirryttäessä poikkeuksellisiin opetuksen järjestelyihin 

 
Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee opetuksen järjestäjä. Poikkeuksellisiin 

opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja sitä 

voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tartuntatautilain mukaisia päätöksiä ja niissä asetettujen 

edellytysten soveltamista olisi edelleen välttämätöntä jatkaa. 

Opetuksen järjestäjän tulee päättää poikkeuksellisiin opetuksen järjestelyihin siirryttäessä 

 kuinka oikeus saada perusopetusta voi toteutua yhdenvertaisesti ja mahdollisimman täysimääräisesti 

 poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden kestosta 

 soveltuvasta opetuksen järjestämispaikasta 

 opetuksen käytännön järjestämisestä 

 mitä toimipisteitä, vuosiluokkia ja opetusryhmiä päätös koskee: Tartuntatautiviranomainen voi sulkea 
koulun tai muun opetuksen järjestämispaikan osittain tai kokoaan. Opetuksen järjestäjän päätös 

poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voi vastaavasti koskea esimerkiksi yksittäistä koulua 
tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä. 



Suunniteltaessa lähi- ja etäopetuksen vuorottelua on tärkeää ottaa huomioon esimerkiksi seuraavat 
seikat: 
 
Valmistellaan etä- ja lähiopetuksen vuorottelun aikataulutus ja päätetään vuorottelussa olevista 
opetusryhmistä. 
Aikataulutusta ja porrastusta voidaan tarvita esimerkiksi kouluun tulo- ja lähtöajoissa sekä välitunti- ja 
ruokailuaikojen järjestämisessä. 
Arvioidaan vuorottelun vaikutusta opetuksen järjestämiseen ja oppimisen arviointiin oppiaineittain. 
 

 Miten hyödynnetään opetuksessa muita kuin koulun oppimisympäristöjä? 
 Varmistetaan riittävät laitteet, materiaalit ja yhteydet oppilaille. 
 Järjestetään tarvittaessa opetukseen uusia tiloja. 
 Järjestetään oppimisen tukea myös etäopetuksessa. 
 Suunnitellaan kouluruokailun järjestäminen. 
 Varmistetaan oppilashuollon palvelujen saatavuus. 

 

Opetuksen järjestäjän antamat ohjeet käydään läpi henkilöstön kanssa. Opettajien yhteisiä kokoontumisia 
tulee edelleen välttää ja hyödyntää yhteydenpidossa etäyhteyksiä. 
 
Haavoittuvammassa asemassa olevien lasten opetus järjestetään lähiopetuksena 
 
Muuna kuin lähiopetuksena toteutettava opetus voi vaarantaa haavoittuvammassa asemassa olevien lasten 

oikeuksien toteutumisen. 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. 
 

Opetushallituksen ohjeistusta poikkeusolojen järjestämisestä 
 
Riskiryhmään kuuluva henkilökunta 

Mikäli työntekijällä on perussairaus, joka koronavirukseen sairastumisen yhteydessä aiheuttaa vakavan 

riskin terveydelle, on terveydentila selvittävä ja tehtävä arvio sairauksien hoidon riittävyydestä. Tämä 

tehdään yhteistyössä hoitavan lääkärin tai työterveyslääkärin kanssa.  Mikäli tartuntariskin arvioidaan 

olevan merkittävästi kohonnut ja arvioidaan riskiryhmään kuuluvan koronavirukseen sairastumisen 

aiheuttavan merkittävän riskin työntekijän terveydelle, työnantaja ryhtyy työsuojelullisiin toimenpiteisiin 

ensisijaisesti siirtämällä työntekijän toisiin, vaarojen arvioinnin perusteella sopiviin tehtäviin. Vasta mikäli 

sopivaa tehtävää ei mitenkään löydetä, voidaan hakemuksesta myöntää työntekijälle palkatonta 

virka/työvapautta. Muuhun työhön sijoittamisesta tulee olla yhteydessä hallintojohtajaan, samoin 

palkattoman virkavapauden myöntämisestä. 

Koulukuljetukset 

Koulukuljetukset toimivat normaalisti. Lapsia ja nuoria on ohjeistettava noudattamaan mahdollisuuksien 

mukaan hygienia- ja turvaväliohjeita myös kuljetusten aikana.  

 

 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen


Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https: //thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-ko-ronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus). Kouluun 
tai varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.  

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa 

aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. 

Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi 

vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. 

Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin al-

kavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin. Muutoin noudatamme koulujen yleistä 

ohjeistusta poissaoloista sairauden kohdalla. 

 

Poissaolo koulusta 

 

Huoltaja arvioi, voiko lapsen lähettää kouluun. Huoltaja ilmoittaa poissaolosta Wilman kautta normaaliin 

tapaan.  

Lapsen ilmoittaminen kotiopetukseen tarkoittaa, että koululla ei ole velvollisuutta toimittaa oppilaalle 

tehtäviä, oppikirjoja ja muuta materiaalia. Kotiopetuksessa vastuu oppilaan etenemisestä opinnoissaan on 

kaikilta osin huoltajalla.  Perusopetuslain 26 §:n mukaan asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen 

edistymistä, jos tämä ei osallistu kouluopetukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa erillisiä tentti-

/valvontatilaisuuksia.  

THL:n ja OKM:n ohjeistus huoltajille riskinarviointiin: Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka 

perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, 

palata kouluun. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin 

aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. 

 

Fyysisten kontaktien välttäminen 

 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektio-taudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-
koronavirus). Mikäli mahdollista, koulussa vältetään lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden tilanteita, joissa 
ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartunta-taudeista vastaava 
yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä 
  

 Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta on tärkeää huolehtia, 
että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla 
tavalla kuin ennenkin.  

 Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa varhaiskasvatusta ja 
perusopetusta koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

 Alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koko koulupäivän ajan. Valinnaisissa aineissa 
opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voitaisi muutoin toteuttaa. Mikäli opetusryhmien 
erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja hygieniaan sekä 
pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan.  

 Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla sekä ulkotiloja hyödyntämällä pyritään siihen, että 
samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä.  

 Tyhjillään olevia opetukseen soveltuvia tiloja voidaan tarvittaessa ottaa opetuskäyttöön.  

 Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman luokan tai ryhmän kanssa, ei 
yhteisruokailuna ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta 
huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.  



 Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen 
kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.  

 Isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.  

 Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai 
varhaiskasvatuksen alueella tulisi välttää. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua koulun tai 
varhaiskasvatuksen toimintaan järjestetään väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden.  

 Henkilökunnan kokoontumisia tulisi välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään 
ensisijaisesti etäyhteyden avulla.  

 Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirtyisi toimipaikasta toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.  
 

Käsi- ja yskimishygienia 

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet 

pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun 

kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. 

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta.  

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttö-nenäliina, joka heitetään heti 

käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän 

jälkeen. 

 

Siivous 

 

Koulutilat siivotaan Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaan. 



 Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat 
vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.  

 

 Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden 
(sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan säännöllisesti, mieluiten aina käyttäjien välillä. 
Myös lelujen säännöllisestä puhdistamisesta huolehditaan.  

 

Jos koulussa todetaan koronavirustartunta 

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin 
tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan jollakulla 
koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa 
tartuntatautilain nojalla karanteeniin yleensä 14 vuorokaudeksi.  

Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta yleensä vähintään 14 

vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään 

kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen. 

Jos koulussa on tapahtunut altistumista koronavirukselle tai todetaan tartuntatapauksia, terveydenhuolto- 
viranomaiset päättävät tartunnan leviämistä rajoittavista toimenpiteistä. Näitä voivat olla päiväkotien ja 
koulujen sulkemiset tai henkilöitä voidaan määrätä tartuntatautilain 60 ja 63 §:n nojalla karanteeniin tai 
eristyksiin. Tartuntatautiviranomainen voi päättää tartuntatautilain 57 §:n oppilaan oppilaitoksesta 
poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi. Tartuntatautilain mukaisia 
rajoitustoimenpiteitä, kuten karanteenia, käytettäessä tilanteet poikkeavat toisistaan, joten 
varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjät tekevät paikallisesti ratkaisut kunnan terveydenhuolto- 
viranomaisten päätösten mukaisesti. Oppilaan yhdenvertainen oikeus opetukseen tulee turvata 
mahdollisimman täysimääräisesti. Karanteeni ja eristäminen on toteutettava siten, että lapsen oikeuksia ei 
tarpeettomasti rajoiteta. 
 
 
 



Ohjeet omaehtoiseen karanteeniin 

Jos saavut Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, sinun suositellaan olevan 14 
vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa. 

Huomaa, että omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa, vaikka olisit käynyt koronatestissä ja 
saanut negatiivisen tuloksen. Näin siksi, että testitulos kertoo tilanteesta testaushetkellä. Negatiivinen 
testitulos ei sulje pois sitä, että testin ottamisen jälkeen saat tartunnan tai että tartunta on itämässä. 

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on 
kotioloissaan. 

 Suositeltavaa on, että muiden tartuntariskiä vähentääksesi et mene työpaikalle tai muualle kodin 

ulkopuolelle, vaan pysyisit kotona omaehtoisen karanteenin aikana. Sovi työnantajasi kanssa 

toimintatavoista kahden viikon ajan matkalta paluusi jälkeen. 

 Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Välttämätöntä liikkumista on esimerkiksi lääkärissä 

käynti, riittävät turvavälit huomioiden. Harrastuksissa käynti ei ole välttämätöntä liikkumista.  

 Vältä julkisen liikenteen käyttämistä. 

 Suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen. 

 Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen 

järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä. 

 

 
 


