
Sotkamon Kunta 

Markkinatie 1, 88600 Sotkamo | Vaihde (08) 615 5811 | kirjaamo@sotkamo.fi 

        Toimintaohje 

        8.5.2020 

 

 

 

 

 

 

SOTKAMON PERUSOPETUS 

O H J E  O P E T U K S E N  J Ä R J E S T Ä M I S E S T Ä  1 4 . 5 . – 3 0 . 5 . 2 0 2 0  

Hallitus päätti neuvottelussaan 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Lähiopetusta jatketaan 14. toukokuu-
ta. Hallitus teki päätöksensä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamises-
ta terveysviranomaisten arvion pohjalta. Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain 
varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää 
perusteita. Kouluun palaaminen on turvallista, kun huolehditaan hygieniavaatimusten nou-
dattamisesta. 
 
Rajoitusten purkaminen merkitsee sitä, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuslaissa tar-
koitetussa opetuksessa ja toiminnassa aletaan kaikilta osin noudattaa normaaliolojen lain-
säädäntöä 14.5.2020 lukien. Opetuksessa siirrytään takaisin normaaliolojen lainsäädännön 
mukaisiin opetusjärjestelyihin. Oppivelvollisuusikäisten oppilaiden opetuksessa ja lisäope-
tuksessa palataan kaikkien vuosiluokkien osalta lähiopetukseen. Opetuksen määrään, oppi-
misen ja koulunkäynnin tuen, oppilashuollon ja kouluaterian ja muiden opetuksen maksut-
tomuuden piiriin kuuluvien etuuksien ja palvelujen järjestämisvelvollisuuteen liittyvät rajoi-
tukset poistuvat. 
 
Ennen lukuvuoden 2019–2020 koulutyön päättymistä koulu kartoittaa kaikkien oppilaiden 
osalta osaamisen tilanteen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen sekä oppilashuollolli-
set tarpeet. 
 
THL ja OKM ovat laatineet ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen: 

1) Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana 
2) Riskiryhmään kuuluvien osalta hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka per-

heenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä 
lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen 

3) Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään 
4) Hyvään yskimis- ja käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota 
5) Luokkatilojen siivousta tehostetaan 
6) Mahdollisen koronatartunnan osalta jatkotoimenpiteet ohjeistaa tartuntataudeista 

vastaava lääkäri 
 
Lapsen sairauspoissaoloista ilmoitetaan koululle normaalien käytäntöjen mukaisesti. Jos 
lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen 
tilaan odottamaan vanhempaa. Oireisten lasten osalta tulee olla yhteydessä omalle terveys-
asemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa koronavirustestiin. 

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf
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Koululaisen perheenjäsenen sairastuessa tulee perheenjäsenen koronainfektion mahdolli-
suus selvittää viivytyksettä. Arvio testaamistarpeesta saadaan soittamalla omalle terveys-
asemalle tai numeroon 116 117.  
 
Koulukuljetukset järjestetään normaaliaikataulujen mukaan. Poikkeavien kuljetusjärjestelyi-
den vuoksi huoltajilta toivotaan ymmärrystä mahdollisen matka-ajan pidentymisen vuoksi. 
Lisäksi Kainuun Sote on ohjeistanut, että kunnan järjestämissä koululaiskuljetuksissa kulje-
tuskaluston kosketuspinnat puhdistetaan viruksia ja bakteereita tuhoavilla puhdistusaineilla 
jokaisen kuljetuksen jälkeen. Taksikeskukselle ilmoitetaan, jos oppilas ei käytä koulutaksia 
toukokuun lähiopetusjakson aikana tai on sairauden vuoksi poissa koulusta. Taksikeskuksen 
puhelinnumero on 044 9827675. 
 
Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee 
osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. 
Opetushallitus on laatinut ohjeistuksen oppivelvollisuuteen ja mahdollisiin poissaloihin liitty-
en.  Lupaa poissaoloon (linkki loma-anomukseen) tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, 
onko luvan myöntämiselle perusteita. Hakemuksen voi toimitta koululle esimerkiksi sähkö-
postilla. Loma myönnetään sillä edellytyksellä, että oppilas suorittaa tänä aikana annetut 
koulutehtävät itsenäisesti.  Myös yhteistyö ja yhteisen näkemyksen löytäminen kotien kans-
sa on tärkeää. 
 
Esimerkiksi sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran 
näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen 
perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta. Jos oppilaalle tehdään päätös erityi-
sistä opetusjärjestelyistä terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi (perusopetuslaki 18 §), voi-
daan opetus antaa etäopetuksena. Lapsi, jolla on jokin seuraavista sairauksista, on oikeutet-
tu etäopetukseen hoitavan lääkärin suosituksen perusteella: 
 
1. Keuhkosairaudet  

 Harvinaiset vaikea-asteiset keuhkosairaudet  

 Ventilaatiotukea tai lisähappihoitoa vaativat lasten keuhko- ja lihassairaudet  

 Keuhkosairaus, johon liittyy kohonnut keuhkoverenkierron vastus (pulmonaalihyper-
tensio)  

 Voimakkaasti alentunut keuhkojen liman poisto (vaikea-asteiset bronkiektasiat tai 
keuhkoputkien värekarvojen toimintahäiriö), poikkeuksellisen vaikea-asteinen astma  

 
2. Sydänsairaudet  

 vaikea sydämen vajaatoiminta  

 keuhkoverenpainetauti  

 lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti)  

 leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF)  
 
3. Immunosuppressoidut ja muut potilaat  

 solusalpaajahoitoa tai muuta voimakasta immunosuppressiivista hoitoa saavat lap-
set (syöpähoidot, elinsiirron saaneet lapset, tietyt neurologiset potilaat)  

 vaikeat synnynnäiset immuunipuutoset 
 
4. Lastenneurologiset potilaat  

 lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys 
 
Listauksen mukaisten sairauksien hoitovastuu on aina keskus- tai yliopistosairaalassa. Kai-
nuun keskussairaalan lastentautien poliklinikan hoidossa olevien lasten osalta etäopetuspe-
rusteet on käsitelty ja ohjeistettu valmiiksi. Mikäli lapsen hoitovastuu em. sairauden osalta 
on muussa sairaalassa, tulee vanhemman pyytää todistus hoitovastuullisesta yksiköstä. 

https://www.oph.fi/fi/oppivelvollisuus-ja-poissaolot-opetuksesta-1452020-alkaen
https://www.oph.fi/fi/oppivelvollisuus-ja-poissaolot-opetuksesta-1452020-alkaen
https://www.sotkamo.fi/wp-content/uploads/2016/04/Koulutoimi-loma-anomus.pdf
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Opetuksen järjestäjä seuraa perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa 
luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppi-
velvollisuus tulee suoritettua. Luvattomiin poissaoloihin puututaan koulujen normaalien 
käytäntöjen mukaisesti. Tarvittavat tukitoimet ja oppilashuollolliset toimenpiteet otetaan 
osaksi tilanteita, joissa oppilaalla on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja. 
 
Sotkamon perusopetuksen ohjeet ajalle 14.5.–30.5.2020 ovat: 

 Toimintaa järjestetään normaalisti kaikilla kouluilla valtakunnallisen tuntijaon mu-

kaisesti. Poikkeuksia lukujärjestyksessä sekä koulun alkamis- ja päättymisajoissa voi-

daan tehdä opetusjärjestelyiden mahdollistamiseksi. 

 Tilannetiedotus huoltajille hoidetaan Wilman välityksellä. Rehtori/koulunjohtaja vas-

taa oman koulunsa osalta koteihin tiedottamisesta, mutta yleiset toimintaohjeet an-

netaan koulutoimistosta. 

 Rehtori/koulunjohtaja määrittelee opetusjärjestelyt niin, että ohjeistukset tulevat 

huomioitua ja opetussuunnitelmaa pystytään toteuttamaan. 

 Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan, jos se on mah-

dollista opetuksen järjestämisen kannalta. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa ope-

tusryhmä vaihtuu, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa. 

 Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Ruokasalia voi kuitenkin 

käyttää porrastetusti ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös muita tiloja 

ruokailun järjestämisessä. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun 

sekä syömisen aikana. 

 Isoja yhteistilaisuuksia ja normaaliajan mukaisia laajoja päättäjäisjuhlia ei järjestetä 

kouluissa.  Välitunnit voidaan porrastaa. Henkilökunnan kokoontumisia vältetään, 

esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla. Hen-

kilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemi-

seksi, jos se ei ole opetusjärjestelyiden kannalta välttämätöntä.  

 Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua kou-

lun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään.   Koulunjohtaja/rehtori määrittelee 

omaan yksikköönsä sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mu-

kaisesti. 

 Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että oppilas saa tarvit-

semansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla 

tavalla kuin ennenkin.  

 Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasva-

tukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa 

sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat nä-

kyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. 

 Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Lasten käsihuuhteen 

käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. 

 Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, 

joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu 

kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. 

 Koronavirusepäilystä tai vahvistetusta taudista on aina ilmoitettava kasvatusjohtajal-

le tai hänen ollessa estynyt sivistysjohtajalle. 

 

 

Ville Manninen 

Kasvatusjohtaja 

044 750 2298 


