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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

 

Opetuksen ja koulunkäynnin järjestäminen 
poikkeusolojen aikana 
 
Tässä on tietopaketti, johon olen koonnut tämänhetkiset toimet ja käytänteet, joita 

noudatamme 18.3. - 13.4.2020 välisellä ajalla. Toimenpiteiden laillinen perusta nojautuu 

valtioneuvoston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen antamiin linjauksiin. 
 

 Poikkeusolojen aikainen opetus järjestetään pääasiassa  

etäopetuksena. Luokanopettaja hoitaa omaa virkaansa ja huolehtii opetuksesta 
poikkeusolojen aikana, jos pysyy oireettomana eikä sairastu kyseisenä ajanjaksona.  

 Kouluruokailu järjestetään vain lähiopetukseen 

osallistuville oppilaille.(opetusministerin antama linjaus ke 18.3.2020) 
 Lähiopetus järjestetään koululla ma - to 9.15 - 13.15 ja pe 9.15 - 12.15 

niille esi - 3.lk:n oppilaille, joilla molempien huoltajien ammatti luetaan 

kriittisiin aloihin eli kummallakin huoltajalla on työhön liittyvä velvoite. Jos siis 

toinen huoltajista on kriittisellä alalla, mutta toinen ei, järjestetään opetus 
etäopetuksena eli lapset ovat kotona.  

 Kaikille luokille suositellaan perustettavaksi luokan oma WhatsApp-ryhmä ellei 

sitä jo ole. 
o laaja-alainen erityisopettaja liitetään kaikkiin luokkaryhmiin, jolloin myös 

häneltä voi saada apua hyvin nopeasti 

 Etäopetuksen aikana opinnoissaan jälkeen jääneillä oppilailla on oikeus saada 

tukiopetusta poikkeusoloajan jälkeen, koulun avauduttua uudelleen. 
 Koulupäivän pituus etäopetuksessa noudattaa lähiopetuksen aikataulua kaikilla 

luokka-asteilla. Koulupäivä on ma - to klo 9.15 - 13.15 ja pe 9.15 - 12.15. 

o Tehtävät mitoitetaan niin, että tänä aikana etäopetuksessa olevan oppilaan 
on mahdollista tehdä annetut tehtävät valmiiksi. 

o Opettaja on etäopetuksessa olevien oppilaiden ja huoltajien käytettävissä 
koko tämän ajan. 

o Opettajille jaetaan ns. työvuorot lähiopetuksen järjestämiseksi. Opettajan 

ollessa lähiopetusvuorossa hän ei välttämättä voi vastata puheluihin tai 
viesteihin välittömästi. 

o Opettajalle voi soittaa ja lähettää viestejä myös muuna aikana, 
mutta opettajalla ei ole velvollisuutta vastata yhteydenottoihin klo 16.00 - 

08.00 välisenä aikana eikä viikonloppuisin. 

o Etäopetuksen erilaisia muotoja kokeillaan ja otetaan käyttöön koko ajan. 
Opettajat selvittävät jokaisen luokan kanssa erikseen esim. online-

oppituntien järjestämisen mahdollisuutta Googlen ilmaispalveluja hyödyntäen 
sekä erilaisten digitaalisten oppimisalustojen käyttämistä. Perinteisiä 

kirjatehtäviäkin ei kuitenkaan unohdeta ;) 
 

Poikkeusolojen aikana huoltajien aktiivisuus oppilaan oppimisen seurannassa kasvaa. 

Toivommekin täällä koululla, että seuraatte päivittäin lapsenne koulunkäyntiä ja oppimista. 
Mieltä askarruttavat kysymykset kannattaa tuoda opettajan tietoon. Vain yhdessä tekemällä 

ja yhteen hiileen puhaltamalla voimme onnistua parhaimmalla mahdollisella tavalla. 
  

Rauhallista mieltä ja uskoa tulevaan kaikille toivoen, 

Anne Leppäkoski 
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