
Tiedoksi lähiopetukseen paluun järjestelyistä ja 
käytänteistä Seinäjoen lyseolla 
 
 
Opetusjärjestelyissä ja käytänteissä noudatetaan kansallisia ohjeita, joilla varmistetaan opetuksen 
ja koulutyön turvallinen järjestäminen ja tartuntojen välttäminen. 
 
 
 
Tervetuloa kouluun 
 

Lähiopetukseen palataan torstaina 14.5. nelosjakson lukujärjestyksen mukaisesti.  
 
 
Muista ohjeet 
 

Hallittu paluu lähiopetukseen vaatii jokaiselta lyseolaisilta malttia ja ohjeiden 
noudattamista. Lähiopetuksen uudet käytänteet ja niiden toimiminen ovat meistä 
kiinni. 

 
 Lähiopetus toteutaan lukujärjestyksen mukaisesti. Välituntikäytänteitä ja 

ruokailujärjestystä on muutettu, jotta eri oppilasryhmien on mahdollista pysyä 
koulupäivän aikana erillään toisistaan. Erillisessä tiedostossa on jokaisen 
opetusryhmän ruokailuvuorot eri arkipäivinä. 

 Poikkeuksen lukujärjestyksen mukaiseen kolutyöhön tekee ainoastaan 
lukuvuoden viimeinen koulupäivä, lauantai 30.5., joka on perusopetuksen 
linjauksen mukaisesti klo 9 – 11. 

 Helatorstai (21.5.) on vapaapäivä, mutta helatorstain jälkeinen perjantai (22.5.) 
normaali koulupäivä. 
 

 Kaikki halaaminen, kättely, ylävitoset tai muut fyysistä kontaktia edellyttävät 
kommunikointitavat ovat kiellettyjä. 

 Asianmukainen ja riittävän usein toistuva käsienpesu on tehokkain tapa ylläpitää 
oppilaiden terveyttä ja välttää tartuntoja. Tätä toivotaan korostettavan jo kodeissa. 

 Yleisten hygieniaohjeiden mukaisesti yskimisen ja aivastamisen  tulee tapahtua 
hihaan. Kasvojen koskettamista käsillä tulee välttää.  

 Lisäksi koulussa kiinnitetään erityistä huomiota koronaan liittyvään leikittelyyn, 
loukkaaviin kommenteihin sekä juorujen levittämiseen oppilaiden kesken. Näitä 
kaikkia on syytä välttää. 

 
 
 
Ennen lähiopetukseen palaamista 
 
Kouluun ei voi tulla sairaana 
 

 Jos lapsi tai aikuinen epäilee olevansa sairas tai hänellä on mitään 
sairastumiseen viittaavia oireita, kouluun ei saa tulla. 

 Sairauspoissaoloista huoltaja ilmoittaa luokanohjaajalle tavalliseen tapaan. 
 Jos joku oppilaan tai henkilökunnan perheenjäsen on sairas, sairas pysyy kotona, 

mutta terveiden perheenjäsenten ei tarvitse. 
 Sairastumisen jälkeen on syytä pitää yksi oireeton päivää ennen paluuta kouluun. 



 
 Mikäli oppilaalla tai hänen perheenjäsenellään todetaan koronatartunta, toimitaan 

erillisten karanteenimääräysten ja -ohjeiden mukaisesti. 
 
Kannettavat palautetaan heti, muuta opetusmateriaalia (kuten oppikirjoja) kerätään loppukevään 
aikana 

 Lainassa olleet kannettavat tietokoneet tarvikkeineen palautetaan ensimmäisellä 
oppitunnilla sille opettajalle, joka opetusryhmää opettaa. Laitteiden kunto ja 
toimivuus voidaan tarkistaa vasta myöhemmin.  

 Ensimmäisen koulupäivän ensimmäisen oppitunnin lisäksi kannettavien 
vastaanottamiselle on varattu kaksi ilta-aikaa: keskiviikkona 13.5. ja torstaina 
14.5. kannettavat voi palauttaa koulun alkaa kello 17 – 19.  

 Jokaiselle koneen palauttaneelle annetaan koneen vastaanottamisesta tosite. 
 Palautetun koneen hyväksymisestä tai puutteista lähetetään tieto myöhemmin 

lainaajan kotiin. 
 
Kouluun tullessaan jokaisen on huolehdittava, että henkilökohtaiset koulutarvikkeet kuten oppikirjat 
ja muistiinpanovälineet (kynät yms.) ovat mukana.  
 
 
 
Lähiopetuspäivien rakenne ja käytänteet 
 
 
Koulupäivä aloitetaan aina ulkoa 
 

 Oppilaiden koulupäivät ovat lukujärjestyksen mukaisia.  
 Oppituntien aloitusajat ovat muun muassa ruokailujen porrastamisten vuoksi 

poikkeukselliset: 
o 1. tunti alkaa klo 8.15 
o 2. tunti alkaa klo 9.10 
o 3. tunti alkaa klo 10.05. 
o 4. tunti alkaa klo 11.00 
o 5. tunti alkaa 11.50 
o 6. tunti alkaa kello 12.45 
o 7. tunti alkaa kello 13.35 

 
 Jokaisen oppilaan tulee odottaa koulun pihassa turvalliset keskinäiset välimatkat 

huomioiden päivän ensimmäisen oppitunnin opettajaa. 
 Ole ajoissa. 
 Lähiopetus toteutetaan luokittain muodostuvissa opetusryhmissä kaikissa 

oppiaineissa, myös liikunnassa, ryhmätunneilla ja valinnaisaineissa. 
 Kun opettaja on saanut opetusryhmän kasaan, siirtyy luokka opettajansa johdolla 

heille osoitettuun opetustilaan. Kullekin luokalle varattu opetustila on arvioitu 
ryhmän koon ja mahdollisten ison opetusryhmän jakotarpeiden mukaisesti. 

 Siirtyminen lyseolle sisätiloihin toteutetaan väljästi ja hyödyntäen kaikkia 
mahdollisia sisäänkäyntejä siten, että  

o 1. ja 2. kerroksissa opiskelevat tulevat opettajan johdolla pääovista,  
o 3. kerroksessa opiskelevat tulevat henkilökunnnan ovesta, 
o 4. kerroksessa opiskelevat tulevat tuulitunnelin ovista. 

 
Käsihygieniasta on huolehdittava erityisesti siirtymisissä 

 Oppilaan tulee pestä kädet kouluun tultuaan. Kaikissa luokissa on vesipiste 
käsienpesua varten. 

 Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käsihuuhde on silloin vaihtoehto. 



 
 
Koulupäivän kulku 
 
Oppilasryhmä opiskelee koko koulupäivän samassa luokkatilassa 
 

 Saman luokan oppilaat ovat samassa tilassa koko koulupäivän, jolloin 
minimoidaan oppilaiden kontaktit toisten opetusryhmien oppilaiden kanssa.  

 Lähiopetus toteutetaan opetuksen järjestäjän ohjeen mukaisesti lukujärjestyksen 
mukaan, eli aineenopettajat tulevat aina vuorollaan opettamaan ryhmää 
luokkaan.  

 Oppilaat eivät voi liikkua koulun sisätiloissa omaehtoisesti, vaan kaikki siirtymiset 
tapahtuvat opettajan ohjeistamina ja opettajan johdolla. 

 Luokissa oppilaat ohjeistetaan istumaan väljästi etäisyydet huomioiden. Luokan 
kalustuksen avulla tuetaan tätä järjestelyä. 

 Oppilaiden tulee huolehtia omista koulutarvikkeista, sillä kynien, kirjojen tai 
muiden kouluvälineiden lainaaminen ei ole näissä olosuhteissa toivottavaa. Mikäli 
opiskelun kannalta on välttämätöntä käyttää yhteisiä välineitä, koulu huolehtii 
välineiden puhdistuksen jokaisen käyttökerran jälkeen. 

 
 
Opetusta voi olla myös muualla kuin luokassa 
 

 Mikäli opetusta on muualla, esimerkiksi ulkona, liikkumiset tapahtuvat aina 
opettajan johdolla. Myös paluu ulkoa takaisin luokkatilaan on opettajan 
ohjeistama ja hänen vastuullaan. 

 Aina luokasta lähtiessä ja sinne tultaessa on jokaisen pestävä kädet. Tähän tulee 
varata riittävästi aikaa, ja turvaväleihin on kiinnitettävä erityisesti huomiota. 

 
 
Ryhmiä ei jaeta valinnaisainessa, eri oppimäärissä tai ryhmätunneille 
 

 Saman luokan oppilaat opiskelevat poikkeuksellisesti myös ryhmiin jaetut tunnit 
yhdessä (esim. ruotsin A- ja B-oppimäärät, 7. luokan kotitaloustunnit tai fy/ke/bg-
ryhmätunnit).  

 Liikuntatunneille lähtökohtainen ohjeistus on varautua tuntiin liikunnallisesti 
pukeutuen, mutta suihkua vaativaa hikiliikuntaa ei tehdä. 

 Valinnaisaineryhmiä ei ole. Oppilaat eivät vaihda luokkatilaa tässäkään kohdassa. 
Jokaiselle opetusryhmälle on nimetty oma valinnaisaineen opettaja, joka opettaa 
valinnaisaineiden kohdalla jotain omaa oppiaineeseensa liittyvää, monialaista 
aihekokonaisuutta tai muuta yleissivistävää aihetta. 

 S2-oppilaat eivät mene S2-tunnille, vaan S2-opettaja poimii kerrallaan ainoastaan 
yhden luokan s2-oppilaita luokasta omalle oppitunnilleen  

 Venäjän tunnit pidetään normaalisti Marttilan koululla. 
 Koko lukuvuoden etäopetuksena toteutettu espanja ja katsomusaineet 

toteutetaan lukujärjestyksen mukaisesti luokkatilassa 103. 
 Mikäli jollekin oppitunnille osuu koe, johon osallistuu ainoastaan osa luokan 

oppilaista, tekevät luokan muut oppilaat hiljaista työtä tuon ajan. 
 
 
Oppilailla on oikeus tukeen ja ohjaukseen myös poikkeusjärjestelyiden aikana 
 

 Tukiluokat ja laaja-alaiset erityisopettajat tarjoavat oppimisen ja koulunkäynnin 
tukea. Erityisesti huomio on sellaisten oppilaiden tukemisessa, joilla on merkittävä 



uhka saada jostain oppiaineesta hylätty arvosana (4) ja joilla on muita 
opiskeluhuollollisia tarpeita. 

 Pienluokat opiskelevat oman opettajansa johdolla oman lukujärjestyksensä 
mukaisesti. Oppilaita ei integroida millään oppitunnilla toiseen opetusryhmään. 

 Valmistavan opetuksen oppilaat opiskelevat oman opettajansa johdolla oman 
lukujärjestyksensä mukaisesti. Oppilaita ei integroida toisiin opetusryhmiin. 

 
 
Välitunnit ovat taukoja, jotka vietetään samassa tilassa 
 

 Välitunnit ovat luokkatilan sisällä tapahtuvia, pääosin valvottuja lyhyitä 
taukohetkiä, jolloin oppilaalla on mahdollisuus esimerkiksi taukoliikuntaan, 
vapaaseen seurusteluun oman luokan oppilaiden kesken tai vaikkapa musiikin 
kuunteluun omilla kuulokkeilla. Samalla luokkatilat tuuletetaan. Luokkia voidaan 
tuulettaa tuuletusikkuinoiden kautta aina tarvittaessa. 

 Tauon aikana vain opettajat liikkuvat seuraavan opetusryhmän luokkatilaan. 
 
 
 

Vessakäynneissä on vuoroteltava 
 

 Oppilaan tulee pyytää luokkaa opettavalta opettajalta lupa käydä WC-tiloissa. 
Samasta luokasta voi käydä vain yksi oppilas kerrallaan vessassa. 

 WC-tilojen eteen lattiaan on tehty huomiomerkinnät, jotta mahdollisessa 
jonotustilanteessa on mahdollista huomioida turvavälit. 

 WC-käynnin yhteydessä on muistettava käsienpesu. 
 
 
Myöhästyjät 

 Koulun ovet ovat koulupäivän ajan lukittuina.  
 Jos oppilas tulee kouluun myöhässä tai esimerkiksi hammaslääkärikäynnin 

jälkeen, hänen tulee soittaa oveen merkittyyn korona-puhelinnumeroon (p. 
044 470 0421).  

 Koulun henkilökunnasta joku tulee päästämään myöhästyneen oppilaan sisälle ja 
ohjaamaan hänet omaan luokkatilaansa. 

 
 
Kouluruokailu toteutetaan poikkeusaikataulun mukaisesti väljyys ja turvaetäisyydet huomioiden 
 

 Ruokailu tapahtuu koulupäivän aikana koulumme ruokalassa Makukellarissa. 
Kontaktien välttämiseksi ruokailu on porrastettu erittäin väljäksi. Ruokailuun 
mennään aina opettajan johdolla ja sinne mentäessä sekä sieltä tultaessa 
jokainen pesee kädet.  

 Ruokalaan on aikataulutettu 2 – 3 opeturyhmää kerrallaan. Jokaiselle 
opetusryhmälle on varattu ruokailuaikaa 15 minuuttia. 

 Koululounas annostellaan, ja ruokalan lattialle on tehty huomiomerkinnät 
jonotusetäisyyksien hahmottamiseksi.  

 Ruokasalissa istutaan väljästi. Ruokailijat voivat istua ainoastaan niille paikoille, 
joissa on alaslasketut tuolit. Näin huolehditaan riittävistä etäisyyksistä myös 
ruokasalissa. Luokat pidetään myös ruokasalissa omissa ryhmissään, jotta 
opetusryhmät eivät sekoitu. 

 Ruokailua valvoo opetusryhmän opettaja.  
 Latttiaan merkityt turvavälit tulee muistaa myös palautettaessa astioita linjastolle. 



 Koko opetusryhmä poistuu ruokasalista yhdessä opettajan johdolla. Salista 
kuljetaan pois ulkokautta siten, että ruokailtuaan oppilasryhmä haukkaa raikasta 
ilmaa ja palaa pääovista takaisin oman luokan opetustilaan.  

 
Koulupäivän päättyessä poistuminen koulusta on ohjeistettua ja hallittua 
 

 Kun koulupäivän lukujärjestyksen mukaisesti päättyy, viimeisen oppitunnin 
opettaja johdattaa jälleen opetusryhmän oppilaat pois koulurakennuksesta. Jako 
käytössä olevien ulko-ovien kesken on sama kuin aamulla sisääntultaessa (1. ja 
2. kerroksen luokista poistutaan pääovien kautta, 3. kerroksen luokista 
henkilökunnan oven ja 4. kerroksen luokista tuulitunnelin ovien kautta).  

 Opettaja huomioi muut mahdollisesti  samaan aikaan poistuvat opetusryhmät ja 
säilyttää vähintään 10 metrin etäisyyden edellä menevään luokkaan.  

 Opettaja vie vastuullaan olevan opetusryhmän oppilaat ulos saakka. 
 Oppilaita ohjeistetaan muistamaan kokoontumisrajoitukset ja fyysisten kontaktien 

välttäminen myös koulupäivän jälkeen. 
 

 
Koulusiivousta on tehostettu 
 

 Kouluissa tehdään välttämätöntä ja tarpeenmukaista ylläpitosiivousta. 
Siivouksessa keskitytään erityisesti kosketuspintoihin. 

 Erityisesti jokaisen koulurakennuksessa olevan kannattaa kiinnittää huomio usein 
koskettaviin paikkoihin: portaikkojen kaiteisiin, ovenkahvoihin, valonkatkaisimiin ja 
näppäimistöihin. Näitä desinfioidaan, mutta näiden koskettamista kannattaa 
pyrkiä välttämään. 

 
 
Koulukuljetuksen sijaan suositellaan omaehtoista liikkumista 
 

 Koulukuljetukset järjestetään normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.  
 Kuljetuksessa olevia oppilaita suositellaan kuitenkin tulemaan kouluun 

mahdollisuuksien mukaan joko pyöräillen tai kävellen.  
 Huoltajan tulee ilmoittaa liikennöitsijälle, mikäli oppilas ei käytä kuljetusta (eli 

kulkee omatoimisesti, on sairaana tai kotiopetuksessa). 
 Julkista joukkoliikennettä käytettäessä tulee pyrkiä pitämään etäisyyksiä muihin 

niin hyvin kuin se on kyseisessä liikennevälineessä mahdollista. Kodeissa on 
hyvä keskustella asiasta. 

 
 
Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän 
 

 Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, toimitaan normaalisti eli oppilas 
eriytetään joko monistamon viereiseen tilaan tai musiikkiluokan varastoon 
odottamaan huoltajaa hakemaan hänet kotiin. 

 

 

 
Miten toimia, jos oppilas ei palaa lähiopetukseen 
 

 Kaupungin perusopetuspalveluiden ja erityispalveluiden Helmessä 
järjestelmäviestinä jaetun ohjeen mukaisesti oppilas voi jäädä lähiopetuksesta 
pois joko riskiryhmään kuulumisen tai huoltajien kotiopetusanomuksen 
perusteella.  

 



 

Riskiryhmään kuuluvalle oppilaalle voidaan toteuttaa poikkeukselliset opetusjärjestelyt 
 

 Jos oppilas jää kotiin lääkärintodistuksella riskiryhmään kuulumisen vuoksi, 
hänelle voidaan toteuttaa perusopetuslain mukaiset poikkeukselliset 
opetusjärjestelyt.  

 Mikäli oppilaan tilanne vaatii erityisiä järjestelyitä, kodin tulee toimittaa kouluun 
hoitavan lääkärin lausunto riskiryhmään kuulumisesta. Jo olemassa oleva 
lausunto käy, ja ellei lausuntoa ole, niin se tulee hankkia. Yleensä riskiryhmään 
kuuluvat ovat keskussairaalatasoisessa seurannassa, ellei  seurantaa ole 
erikseen määrätty perusterveydenhuoltoon. 
 

 
Kotiopetukseen jäävän oppilaan opetuksesta vastaa koti 

 
 Mikäli koti päättää jostain muusta syystä pitää lapsensa kotona opiskelemassa, 

tulee kodin ottaa lapsensa kotiopetukseen loppukevään ajaksi, ja tästä tulee 
ilmoittaa kouluun heti.  

 Kotiopetuksessa koti vastaa oppilaan opetuksesta loppukevään ajan. 
Kotiopetukseen otettu oppilas ei ole oikeutettu etäopetukseen, tukiopetukseen 
eikä opiskeluhuollon palveluihin. Koulu ohjeistaa mahdollisista koulutehtävistä 
kotiopetuksen ajalle. 
 

Anomus tehdään poissaololomakkeella 
 Oppilaan poissaolo lähiopetuksesta anotaan poissaololomakkeella, joka 

toimitetaan koulun rehtorille. Lomake löytyy koulun nettisivulta word- ja pdf-
muodossa.  

 Mahdollisista arviointijärjestelyistä kuten kokeista tiedotetaan oppilaskohtaisesti. 
Esimerkiksi koulussa tehtäviä kokeita varten on tätä käyttöä varten varattu 
oppilaskunnan tila, jonne on erillinen kulku koulun Torikadun puoleisesta 
päädystä. 
 

 

 
Kiitos sinulle, lyseolainen ja lyseolaisen huoltaja, yhteistyöstä tänä poikkeuksellisena keväänä. 
Muutosta ja muutoksen varmuutta elämme yhdessä lukuvuoden loppuun asti. Näitä yhteisiä 
pelisääntöjä noudattamalla koulutyömme vastaa THL:n suosituksia ja voimme kaikki opiskella 
rauhallisin mielin kevään viimeiset viikot. Kesää ei ole peruttu! 


