
Lappeenrannan opetustoimen toimintaohjeet tartuntariskin minimoimiseksi  

Koulut ovat noudattaneet suunnitelmien laadinnassa valtakunnallisia ohjeita ja niiden perusteella 

paikallisesti tarkennettuja alla kuvattuja periaatteita, jotta tartuntariski saadaan pidettyä mahdollisimman 

alhaisena.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamat valtakunnalliset ohjeet 

opetuksen järjestäjille on päivitetty 4.5. ja niihin voi tutustua seuraavan linkin kautta: 

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf. 

Lisäksi opetushallitus on tarkentanut ohjeita ja niihin voi tutustua seuraavan linkin kautta: 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/muistettavaa-145-alkavaan-perusopetukseen-varhaiskasvatukseen-ja-

esiopetukseen 

1) Henkilöiden väliset etäisyydet 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL eivät ole antaneet tarkempia suosituksia tai määräyksiä 

henkilöiden välisistä etäisyyksistä, mutta Eksote on suositellut Lappeenrannan peruskouluja 

huolehtimaan aina, kun mahdollista 1-2 metrin etäisyyksistä henkilöiden välillä 

• oppituntien aikana opetustiloissa suositusta ei kaikissa kouluissa ole mahdollista toteuttaa 

luokkahuoneiden ja opetusryhmän koon takia, mutta oppituntien aikana oppilaiden työpisteet 

järjestetään niin, että etäisyys on mahdollisimman suuri ja opettaja valvoo oppilaita; oppilaat 

työskentelevät pääsääntöisesti pysyvästi samassa luokkatilassa 

• muissa tilanteissa suositellusta etäisyydestä ja opetusryhmien erillään pitämisestä 

huolehditaan (ruokailu, välitunnit, siirtymiset, retket jne.) 

o oppilasryhmät ruokailevat ja käyvät välitunneilla ryhmittäin porrastetusti 

o ruokailuja, välitunteja ja siirtymisiä valvotaan tehostetusti 

o ruokailupaikkoja ja välituntialueita on rajattu ryhmäkohtaisesti 

• koulut ovat riittävän väljyyden mahdollistamiseksi muuttaneet koulun tilankäyttöä kussakin 

koulussa mahdollisten toimenpiteiden avulla. Näitä toimenpiteitä ovat  

o työaikojen porrastaminen (osa oppilaista opiskelee aamupäiväpainotteisesti ja osa 

iltapäiväpainotteisesti), 

o opetuksen järjestäminen mahdollisimman monen opetusryhmän osalta koulun 

ulkopuolella (esim. retket jne.) 

o lisätilan hyödyntäminen 

• reunaehtoja koulujen tilojen väljentämisen suunnittelulle ovat asettaneet seuraavat asiat: 

o ne koulut, joissa on kuljetusten piirissä olevia oppilaita, ovat joutuneet noudattamaan 

tavanomaisia työpäivien pituuksia, koska kuljetusaikatauluja ei ole ollut mahdollista 

muuttaa 

o kouluruokailujärjestelyiden mahdolliset reunaehdot tilankäyttöön liittyen 

 

2) Korkean hygienian ylläpito 

• noudatetaan ohjetta riittävästä oikein suoritetusta käsien pesusta sekä aivastus- ja 

yskimistekniikasta; kädet pyyhitään paperipyyhkeisiin; kouluille on hankittu käsihuuhdetta 

sijoitettavaksi tarvittaviin paikkoihin, oppilaat käyttävät sitä valvotusti 

• koulun tilojen tehostettu siivous valtakunnallisen ohjeen mukaisesti 

• yhteiskäytössä olevien opetusvälineiden puhdistaminen ryhmän vaihtuessa (esimerkiksi 

käsityö, musiikki); mikäli riittävää puhdistusta ei ole mahdollista toteuttaa, välineitä ei käytetä 

lainkaan, vaan sisältö suunnitellaan siten, että välineitä ei käytetä tai käytetään rajoitetusti 

• välitunnilla ryhmillä omat sellaiset välineet, jotka eivät aiheuta tartuntariskiä 
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• retket tehdään ensi sijaisesti kävellen tai pyöräillen, mutta mahdolliset retkikuljetukset 

toteutetaan tilausajobusseilla huolehtien mahdollisimman suuresta väljyydestä ja hygieniasta 

 

3) Kouluruokailun järjestäminen 

• oppilaat ruokailevat luokissa oman ryhmän kanssa, jos mahdollista; lisäksi koulun ruokalaa ja 

sen välittömässä läheisyydessä olevia tiloja käytetään ryhmittäin porrastetusti 

• ruokailuun tullaan luokittain (kädet hyvin pestyinä) opettajan johdolla 

• ruokalassa ruokailut tapahtuvat luokittain siten, että ruokailu tapahtuu väljästi toisiin 

henkilöihin ja ryhmiin nähden  

• ruoka asetetaan tarjolle linjastoihin ja tarvittaessa erillisiin tarjoilupisteisiin; jokaisen ryhmän 

ruoan ottamisen jälkeen ottimet vaihdetaan; ruokailua valvova opettaja valvoo ruoan ottamista 

sekä oman ryhmän oppilaiden välisiä etäisyyksiä toisistaan 

o ruoka pyritään annostelemaan ainakin pienimmille oppilaille, mutta käytettävissä oleva 

henkilöresurssi rajoittaa ruoan annostelumahdollisuutta  

• ruokailusta poistutaan luokittain, jonka jälkeen pöydät ja kosketuspinnat pestään ja pyyhitään 

desinfioivalla aineella 

• jos mahdollista uudet luokat ohjataan niihin pöytiin, jotka olivat edellisessä ruokailussa tyhjänä  

• opetustoimi on valtuuttanut Satu Oy:n muokkaamaan lähiviikkojen ruokalistaa niin, että ruoka 

on helposti kuljetettavissa luokkiin ja toisaalta helposti otettavissa tarjoiluastioista ja 

mahdollisuuksien mukaan sujuvasti annosteltavissa oppilaille 

 

4) Oppilaiden poissaolot 

• oppilas ei saa tulla sairaana kouluun 

• niillä oppilailla, jotka kuuluvat tai joku heidän perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, on oikeus olla 

pois koulusta hoitavan lääkärin antaman suosituksen perusteella; kouluun ei tarvitse toimittaa 

lääkärin antamaa lausuntoa asiasta, vaan huoltajan selvitys Wilman kautta riittää 

• Yliopistosairaaloiden tuore ohje lasten riskiryhmistä 

https://www.hus.fi/potilaalle/Documents/Koronavirus%20%28COVID-

19%29%20lasten%20riskiryhmi%C3%A4%20koskeva%20ohje%20%204.5.2020.pdf 

• Vakavan koronavirsutartunnan riskiryhmät  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-

a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat  

o mikäli riskiryhmään kuuluvan oppilaan huoltaja pyytää lapselle poissaolon ajaksi niin 

sanottuja erityisiä opetusjärjestelyitä, hänen tulee toimittaa rehtorille lääkärin lausunto 

riskiryhmään kuulumisesta; koulu suunnittelee erityiset opetusjärjestelyt, jotka voidaan 

toteuttaa käytettävissä olevien opettajaresurssien puitteissa etäopetuksena 

• rehtori tai opettaja (riippuen poissaolon pituudesta) voi hyväksyä poissaolon perusteluksi 

muunkin hyväksyttävän syyn 

o Lappeenrannan kaupungin peruskouluissa tällainen hyväksyttävä syy korona-

tilanteessa on oppilaan tai huoltajan pelko siitä, että oppilas saa koulussa tai 

koulumatkalla korona-tartunnan 

• lukuun ottamatta riskiryhmään kuuluvalle oppilaalle päätettyjä erityisiä opetusjärjestelyitä 

koulusta poissa oleville oppilaille ei järjestetä poissaolon aikana opetusta 

o oppilaille annetaan tehtävät Wilman kautta ja kouluun palaamisen jälkeen tukiopetusta 

https://www.hus.fi/potilaalle/Documents/Koronavirus%20%28COVID-19%29%20lasten%20riskiryhmi%C3%A4%20koskeva%20ohje%20%204.5.2020.pdf
https://www.hus.fi/potilaalle/Documents/Koronavirus%20%28COVID-19%29%20lasten%20riskiryhmi%C3%A4%20koskeva%20ohje%20%204.5.2020.pdf
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat


o koulu voi käytettävissä olevien opettajaresurssien puitteissa järjestää poissa oleville 

oppilaille esim. etäyhteydellä ”päivystysajan”, jolloin oppilas voi pyytää apua 

koulutehtävien tekemiseen 

 

5) Opetuksen sisältöön liittyvät asiat 

• koulut ovat suunnitelleet opetuksen sisältöön liittyvät asiat (työajat, työjärjestys, koulun 

ulkopuolella annettava opetus, monialaiset oppimiskokonaisuudet jne.) ja kirjaavat ne koulun 

lukuvuosisuunnitelmaan siltä osin kuin muutoksia syksyllä hyväksyttyyn vuosisuunnitelmaan on 

tarpeen tehdä 

• koulut informoivat näistä ratkaisuista huoltajia 

 

 

 

 

 

 

 


