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Tästä sivusta on käännös kielille: Ruotsi (julkaistu)

Etusivu Koulutus ja tutkinnot Opetustoimi ja koronavirus

Varautuminen koronatilanteen…

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen

ammatillisessa koulutuksessa 1.1.2022

alkaen

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Koronavirus

Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten on edelleen tärkeää

ylläpitää valmiutta siirtyä etäopetukseen, jos paikallinen

epidemiatilanne sitä vaatii. Samaan aikaan koulutuksen

järjestäjien ja oppilaitosten on tarpeen suunnitella, miten

voidaan paikata oppimis- ja hyvinvointivajetta, tukea

opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä luoda

tulevaisuususkoa.

Päivitetty 24.3.2022 vastaamaan OKM:n ja THL:n 1.3.2022 antamaa

suositusta terveysturvallisuudesta. Tekstiin on päivitetty myös tietoa
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hallituksen koronatilanteen hallinnan hybridistrategian uudistamisesta sekä

yhteistyön tekemisestä ilmanvaihtoon ja sisäilman laatuun liittyen.

Päivitetty 19.1.2022, jolloin sivulle on lisätty seuraavat linkit: THL:n suositus

koronan altistumistilanteista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja

oppilaitoksissa sekä Koronatestit ja kontaktien välttäminen alueilla, joilla

testaus ja jäljitys on ruuhkautunut

Päivitetty 29.12.2021 vastaamaan OKM:n ja THL:n 22.12.2021 antamaa

suositusta sekä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain

päivityksiä.

Päivitetty 15.10.2021: Tukimateriaali on päivitetty vastaamaan OKM:n ja

THL:n 12.10.2021 antamaa suositusta terveysturvallisuudesta. Uutta tietoa

kohdissa suositus kasvomaskin käytöstä, opiskelun edistäminen

karanteenin tai eristyksen aikana, opetustilojen käyttö ja tilojen siivous.

Teksti tarkistettu  ja päivitetty tarpeellisilta osin 5.8.2021. 

Koulutuksen järjestäminen

Ammatillinen koulutus toteutetaan paikallisten päätösten mukaisesti

lähi- tai etäopiskeluna. Koulutuksen järjestäjä seuraa koronatilannetta

sekä annettuja määräyksiä, ohjeita ja suosituksia sekä suunnittelee

koulutuksen turvallisuusmääräysten mukaisesti. Opiskelijoiden

yksilöllinen tilanne huomioidaan osana henkilökohtaistamista.

Ammatillista koulutusta järjestetään erilaisissa oppimisympäristöissä ja

erilaisin opetusjärjestelyin, eikä etäopetuksen määrää ole

lainsäädännössä rajattu. Koulutuksen järjestäjä päättää, missä määrin

se toteuttaa lähi- ja etäopetusta toimintayksiköissään.

Valtioneuvoston päätökset, tartuntatautilain

muutos sekä THL:n ja OKM:n suositus

Hallitus on 10.2.2022 antanut periaatepäätöksen koronanhoidon

hybridistrategian uudistamisesta. Periaatepäätöksen

mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen

koronaepidemian hillinnän strategisista linjauksista. Koronaepidemian

torjunta perustuu jatkossa ensisijaisesti ihmisten omaehtoisen

terveysturvallisen toiminnan tukemiseen, tartuntojen vakavien

seurausten ehkäisemiseen rokotuksin sekä vain välttämättömiin ja

rajattuihin rajoituksiin. Kattavat rokotukset, kotitestaus ja alueellinen

viestintä korostuvat.
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VN: Hybridistrategia koronatilanteen hallintaan  (https://valtioneuvosto.�/tietoa-

koronaviruksesta/hybridistrategia-koronatilanteen-hallintaan#aa457491)

Lainsäädännön ja ohjeistuksen kannalta kevään 2022 tilanne on

samankaltainen kuin keväällä 2021. Laki tartuntatautilain väliaikaisesta

muuttamisesta on vahvistettu 22.12.2021. Laki on voimassa 1.1.–

30.6.2022. Lakiin sisältyvä väliaikainen 58 c § vastaa sisällöltään vuonna

2021 voimassa ollutta vastaavaa säännöstä. Tartuntatautilain 58 c §:ssä

säädetään toimenpiteistä koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi

ja se asettaa velvoitteita myös koulutuksen järjestäjille.

Koulutuksen järjestäjät seuraavat alueellisia määräyksiä, ohjeita ja

suosituksia. Tartuntatautilain 58 §:n mukaan kunnan tartuntatautien

torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan oppilaitosten

ja päiväkotien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan tai tilojen

käyttöä koskevista rajoituksista.  Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan

vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan

alueella. Lähiopetuksessa noudatetaan tartuntatautilain 58 c §:n

määräyksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat

antaneet 1.3.2022 varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja

korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset.

Työterveyslaitoksen ohjetta työpaikoille (Ohje varhaiskasvatukseen,

esiopetukseen ja perusopetukseen koronavirustartuntojen

ehkäisemiseksi 1.12.2020) voidaan käyttää soveltuvin osin paikallisesti

tai alueellisesti päätettävin tavoin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut ohjeistuksen myös

ilmanvaihdosta. Tämä erillinen ohjeistus ilmanvaihdosta tulisi

huomioida oppilaitosten tilojen käytössä. Ohjeistus on suunnattu tilojen

ylläpidosta vastaavalle tekniselle henkilöstölle.

THL: Ilmanvaihto-ohjeistus varhaiskasvatuksen, opetuksen ja

koulutuksen tilojen käytöstä vastaaville

(https://thl.�/�/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus/ilmanvaihto-ohjeistus-

varhaiskasvatuksen-opetuksen-ja-koulutuksen-tilojen-kaytosta-vastaaville)

Opiskelun edistäminen karanteenin tai eristyksen

aikana

Lääkäri voi määrätä opiskelijan karanteeniin tai eristykseen. Opiskelijalla

on oikeus jatkaa opintojaan myös karanteenin ja eristyksen aikana.

Tartuntatautilain mukaan karanteeni ja eristäminen on toteutettava

siten, että henkilön oikeuksia ei tarpeettomasti rajoiteta. Opiskelijan

oikeus opetukseen tulee siten tällöinkin turvata mahdollisimman

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/hybridistrategia-koronatilanteen-hallintaan#aa457491
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus/ilmanvaihto-ohjeistus-varhaiskasvatuksen-opetuksen-ja-koulutuksen-tilojen-kaytosta-vastaaville
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täysimääräisesti opiskelijan tilanne ja olosuhteet huomioon

ottaen. Koulutuksen järjestäjä suunnittelee opintojen etenemisen

karanteenin tai eristyksen aikana yhdessä opiskelijan kanssa. 

Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää ruokahuoltoa

karanteeni- ja eristystilanteiden aikana. Kunnalla on kuitenkin

velvollisuus tartuntalain 68 §:n mukaan tarvittaessa järjestää

ruokahuolto karanteeri- ja eristystilanteissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy tietoa testauksesta ja

vapaaehtoisesta kontaktien välttämisestä ulkomailta palaavalle.  Lue

lisää  THL:n verkkosivulta Matkustaminen ja koronaviruspandemia.

Kasvomaskin tai suojavisiirin käyttö

THL:n kansallinen maskisuositus ei koske opetussektoria. Kasvomaskien

käytössä suositellaan noudatettavaksi alueellisten ja paikallisten

viranomaisten suosituksia, jotka voivat epidemiatilanne huomioiden

täydentää kansallista maskisuositusta. Koulutuksen järjestäjät vastaavat

näiden toimintaa säätelevien lakien nojalla opiskeluympäristön

turvallisuudesta ja voivat tässä tarkoituksessa antaa omia opetustiloja

koskevia maskisuosituksiaan. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä

oppilaitoksissa voivat siksi vaihdella alueittain.

Koulutuksen järjestäjä antaa ohjeet siitä, miten suositusta toteutetaan

käytännössä. TTL:n ohjeen mukaan, jos työnantaja riskiarvion

perusteella arvioi, että työssä on käytettävä kasvomaskeja, työnantajan

on hankittava ne ja työnantaja voi velvoittaa työntekijää käyttämään

niitä. Kun kyse on suosituksesta, opiskelijoita ei voi velvoittaa

käyttämään maskeja.  Niiden käyttöön on kuitenkin syytä kannustaa ja

opastaa, jotta mahdollinen epidemian leviäminen pystytään estämään

mahdollisimman tehokkaasti. Työpaikalla käytännön työtehtävien

yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan

työturvallisuuslakia ja työnantajan lain nojalla antamia määräyksiä,

esimerkiksi maskien käytöstä.

THL:n ohjeen mukaan visiiriä voi käyttää erityisesti silloin, jos henkilö ei

voi käyttää kertakäyttöisiä tai kankaisia maskeja tai kasvojen näkyminen

on eduksi tilanteen ja tehtävän kannalta. TTL:n ohjeen mukaan

oppilaitoksen henkilöstön maskien ja suojavisiirien käyttöönoton arvioi

työnantaja.

THL:n ja OKM:n suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille

sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan

sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille

koronavirusepidemian aikana

https://okm.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+toinen+aste+ja+korkeakoulut+1.3.2022.pdf/b6c5747d-9e76-1b28-e895-e4acdcb07403/OKM+THL+suositus+-+toinen+aste+ja+korkeakoulut+1.3.2022.pdf?t=1646141495894
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(https://okm.�/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-

+toinen+aste+ja+korkeakoulut+1.3.2022.pdf/b6c5747d-9e76-1b28-e895-e4acdcb07403/OKM+THL+suositus+-

+toinen+aste+ja+korkeakoulut+1.3.2022.pdf?t=1646141495894)

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta (https://thl.�/�/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-

koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille)

Ohjeet OKM:n sivulla Koronaepidemiatoimet ja varautuminen

toimialalla: Ohjeita tartunnantorjunnasta oppilaitoksille ja

korkeakouluille (https://minedu.�/koronavirusepidemiaan-varautuminen-okm-toimialalla)

Työterveyslaitoksen siivousohjeita (https://hyvatyo.ttl.�/koronavirus/ohje-

siivoukseen)

THL: Karanteeni ja eristys (https://thl.�/�/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-

koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet)

THL: Matkustaminen ja koronapandemia (https://thl.�/�/web/infektiotaudit-

ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia)

Tartuntatautilain 58 c § (https://www.�nlex.�/�/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P58c)

THL:n suositus koronan altistumistilanteista

varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa

(https://thl.�/�/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-

covid-19/suositus-korona-altistumistilanteisiin-varhaiskasvatuksessa-koulussa-ja-oppilaitoksissa)

Koronatestit ja kontaktien välttäminen alueilla, joilla testaus

ja jäljitys on ruuhkautunut (https://thl.�/�/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-

koronavirus/koronavirustestit-ja-kontaktien-valttaminen-alueilla-joilla-testaus-ja-jaljitys-on-ruuhkautunut)

Näyttöjen järjestäminen

Työelämässä oppiminen ja näytöt toteutetaan annettujen ohjeiden ja

työpaikkojen tilanteen mukaan.

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen ammatillisen

koulutuksen järjestämisessä ja työelämäyhteistyössä 1.1.2022

alkaen (https://www.oph.�/�/koulutus-ja-tutkinnot/varautuminen-koronatilanteen-jatkumiseen-

ammatillisen-koulutuksen)

OKM:n sivuilla: Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja

kulttuuriministeriön toimialalla (https://minedu.�/koronavirus-ja-varautuminen)

Takaisin ylös (#main-content)

https://okm.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+toinen+aste+ja+korkeakoulut+1.3.2022.pdf/b6c5747d-9e76-1b28-e895-e4acdcb07403/OKM+THL+suositus+-+toinen+aste+ja+korkeakoulut+1.3.2022.pdf?t=1646141495894
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://minedu.fi/koronavirusepidemiaan-varautuminen-okm-toimialalla
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P58c
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/suositus-korona-altistumistilanteisiin-varhaiskasvatuksessa-koulussa-ja-oppilaitoksissa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronavirustestit-ja-kontaktien-valttaminen-alueilla-joilla-testaus-ja-jaljitys-on-ruuhkautunut
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varautuminen-koronatilanteen-jatkumiseen-ammatillisen-koulutuksen
https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen
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Tartuntatautilain velvoittavat

säännökset

Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on vahvistettu

22.12.2021. Laki (1221/2021) on voimassa 1.1.–30.6.2022. Lakiin

sisältyvä väliaikainen 58 c § vastaa sisällöltään vuonna 2021 voimassa

ollutta vastaavaa säännöstä. Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetään

toimenpiteistä koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja se

asettaa velvoitteita myös koulutuksen järjestäjille. 

Tilojen hallinnasta vastaavan toimijan on huolehdittava, että

1. oppilaitoksessa toimivilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,

2. oppilaitoksessa toimiville annetaan riittävän etäisyyden

ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen

leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet ja

3. tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä

muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Lisäksi tilojen hallinnasta vastaavan toimijan tulee järjestää

oppilaitoksessa toimiville oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen

toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

Tartuntatautilain 58 c § koskee sisätilojen lisäksi oppilaitoksen

alueeseen kuuluvia ulkotiloja.

Toimintaohjeiden antaminen oppilaitoksessa toimiville voidaan

toteuttaa toimintaan parhaiten sopivalla tavalla esimerkiksi kuulutuksin,

kirjallisina ohjeina, opastetauluina, käytöstä ohjaavina merkintöinä

tiloissa tai muulla vastaavalla tehokkaalla tavalla.

Koulutuksen järjestäjän tilojen hallinnasta vastaava vastaa

ohjeistuksesta ja käsienpesumahdollisuudesta myös tilojen ilta- ja

viikonloppukäytön osalta, jos kysymyksessä on koulutuksen järjestäjän

järjestämä toiminta. Ohjeistusta tulee antaa riittävän etäisyyden

ylläpitämisestä, käsien puhdistamista ja muista tartuntojen leviämistä

estävistä käytänteistä. Jos kysymys on ulkopuolisen toiminnan

järjestäjän vuokrasopimuksen mukaisesta toiminnasta, tartuntatautilain

58 c §:n mukaisten velvoitteiden toteuttamisesta voidaan sopia

koulutuksen järjestäjän ja vuokralaisen kesken. Varsinainen toiminnan

harjoittaja vastaa siitä, että velvoitteet on toimeenpantu

asianmukaisesti.

Takaisin ylös (#main-content)
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Tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto ja kunta valvovat

toimialueillaan edellä kuvattujen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä

niitä koskevien päätösten noudattamista. Aluehallintovirasto ja kunta

saavat tarkastaa valvomansa toimijan toiminnan sekä toiminnassa

käytettävät tilat ja antaa määräyksen puutteiden ja epäkohtien

korjaamisesta.

Tartuntatautilain 58 c, 59 a, 59 b ja 59 c §

(https://www.�nlex.�/�/laki/ajantasa/2016/20161227)

Oppilaitoksen tilojen käyttö ja

hygieniaohjeiden noudattaminen

Oppilaitoksissa huolehditaan riittävästä väljyydestä.

Opiskelijan, opettajan tai muun lukiossa työskentelevän henkilön ei pidä

osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa

järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia

oireita.

Oppilaitoksissa tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää tilanteita, joissa

ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa (tartuntatautilaki 58 c §:n

2 momentti). Koulutuksen järjestäjä ja oppilaitoksen sijaintikunnan

tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin

käytännön toimenpiteissä. Tartuntatautilain mukaan asiakkaiden ja

osallistujien oleskelu tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se

toiminnan erityispiirteet huomioiden on mahdollista. Mahdolliset

asiakaspaikat tulee sijoittaa riittävän etäälle toisistaan. Järjestelyistä

vastaa tilojen hallinnasta vastaava toimija (TTL 58 c § mom 2).

Opetusta on mahdollista järjestää myös suurelle osallistujajoukolle

(esimerkiksi suuret luentotilaisuudet), kun riittävästä väljyydestä

huolehditaan. Muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskellessa

oppilaitoksen alueella tulee heitä opastaa noudattamaan ohjeistusta

hygieniasta ja väljyyden säilyttämisestä.

Opiskelijaravintolaa tai muita ruokailutiloja voi käyttää esimerkiksi

porrastetusti, jotta voidaan välttää tarpeetonta lähikontaktia ja pitää

riittävä väljyys. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun

sekä syömisen aikana.

Oppilaitoksen yhteydessä olevassa asuntolassa opiskelijat voivat asua

jaetuissa huoneissa. Oppilaitokset pitävät kirjaa majoittuvista

Takaisin ylös (#main-content)
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henkilöistä huonekohtaisesti, jotta tartunnanjäljitys on tarvittaessa

mahdollista jälkeenpäin.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin

käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi

oppilaitoksessa työskenteleville ja opiskeleville tietoisuuden

lisäämiseksi.

Käsien pesua suositellaan ulkoa sisälle tultaessa, ennen ruokailua,

sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat

näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin

käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, voidaan käyttää

käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulisi olla helposti saatavilla.

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.

Tilojen siivous ja ilmanvaihto

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti tilojen siivousta tehostetaan.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii

tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta.

Koronavirus voi tarttua myös ilmavälitteisesti pienten aerosolien

muodossa sisätiloissa, joissa on heikko ilmanvaihto. Koronavirukset

eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa.

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta.

Saniteettitiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä desin�ointiainetta.

Siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.

Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja

pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti

päivässä. Yhteiskäytössä olevien työ- ja opiskeluvälineiden ja

työkoneiden puhdistamista suositellaan aina käyttäjien välillä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus ilmanvaihdosta tulisi

huomioida oppilaitosten tilojen käytössä. Ohjeistus on suunnattu tilojen

ylläpidosta vastaavalle tekniselle henkilöstölle.

Oikeuskansleri on terveysturvallisuusohjeiden noudattamista ja

seurantaa lapsen oikeuksien näkökulmasta koskevassa ratkaisussaan

3.2.2022 (OKV 2733/70/2021) katsonut, että tartuntariskien

välttämiseksi koulutuksen järjestäjien tulisi toimia laajassa yhteistyössä

eri alojen asiantuntijoiden kanssa erityisesti ilmanvaihtoon ja sisäilman
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laatuun, mutta myös tilojen väljyyteen liittyvissä järjestelyissä.

Käytännössä ilmanvaihtoon ja sisäilman laatuun liittyvissä järjestelyissä

yhteistyötä tulisi tehdä teknisten asiantuntijoiden kanssa. Väljyyteen

liittyvissä järjestelyissä tulisi lisäksi tehdä yhteistyötä kaikkien tiloja

käyttävien toimijoiden kanssa.

Työterveyslaitoksen siivousohje  (https://hyvatyo.ttl.�/koronavirus/ohje-siivoukseen)

THL: Ilmanvaihto-ohjeistusvarhaiskasvatuksen, opetuksen ja

koulutuksen tilojen käytöstä vastaaville

(https://thl.�/�/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus/ilmanvaihto-ohjeistus-

varhaiskasvatuksen-opetuksen-ja-koulutuksen-tilojen-kaytosta-vastaaville)

Päätöksenteko koulutuksessa käytettävien tilojen

sulkemisesta tartuntatautilain nojalla

Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tekee

tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen oppilaitosten tilojen

sulkemisesta kokonaan tai osittain.  Aluehallintovirasto tekee päätöksen

silloin, kun se on tarpeen usean kunnan alueella. Koulutuksen järjestäjä

päättää tämän jälkeen siirtymisestä korvaaviin opetusjärjestelyihin.

Koulutuksen järjestäjä voi myös ilman tartuntatautilain 58 §:n mukaista

päätöstä siirtyä korvaaviin opetusjärjestelyihin järjestäjän päätöksellä. 

Ohjeet OKM:n sivulla Koronaepidemiatoimet ja varautuminen

toimialalla: Ohjeita tartunnantorjunnasta oppilaitoksille ja

korkeakouluille (https://minedu.�/koronavirusepidemiaan-varautuminen-okm-toimialalla)

Tartuntatautilain § 58 c (https://www.�nlex.�/�/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P58c)

Hyvinvoinnin tukeminen ja laadukas

etäopetus

Koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa on edelleen tärkeää huolehtia

sekä opiskelijoiden että henkilöstön jaksamisesta. Monet opiskelijat

ovat opiskelleet pitkiä aikoja etäopetuksessa. Koulutuksen järjestäjän

on tärkeä kiinnittää huomioita opiskelijoiden yhdenvertaiseen

oikeuteen saada opetusta ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Sekä koulutuksen järjestäjien että opetus- ja ohjaushenkilöstön tulee

varmistaa, että opiskelijoihin ollaan aktiivisesti ja säännöllisesti

yhteydessä. Myös opiskelijoiden välinen vuorovaikutus edistää

oppimista, ja opintoja voidaan suunnitella mahdollisimman

Takaisin ylös (#main-content)
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vuorovaikutteisiksi. Opetus- ja ohjaushenkilöstön tulisi kiinnittää

huomiota opiskelun kokonaiskuormitukseen, jotta opiskelijoilla jää

aikaa opinnoista palautumiseen.

Näkökulmia laadukkaaseen etäopetukseen:

Opetus- ja ohjaushenkilöstö suunnittelee opiskelujakson

etenemisen niin, että säännöllinen vuorovaikutus ja yhteydenpito

on mahdollista. Opiskelijat voivat työskennellä itsenäisesti,

pienryhmissä tai suuremmissa ryhmissä. Yhteydenpito ja yhteistyö

yksittäisten opiskelijoiden ja ryhmien välillä edellyttää suunnittelua

ja opiskelun rytmittämistä.

Vuorovaikutuksen määrässä ja laadussa on hyvä huomioida

opiskelijoiden yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet. On hyvä

kiinnittää huomiota eri ikäisten opiskelijoiden oppimisen ja

opiskelun sekä yksilöllisten elämäntilanteiden haasteisiin. Opetus-

ja ohjaushenkilöstö seuraa aktiivisesti opiskelijoiden

vuorovaikutuksen tarvetta ja lisää tarvittaessa yhteydenottoja.

Koulutuksen järjestäjä ja opettajat suunnittelevat yhteistyössä

muiden toimijoiden kanssa menettelytavat ja käytänteet, joilla

opiskelijoiden osallistuminen etäopetukseen varmistetaan ja

opiskelua tuetaan.

Opettajat tukevat opiskelua yhdessä muun henkilöstön, esimerkiksi

opinto-ohjaajien ja erityisopettajien kanssa. Opiskelijoille

tiedotetaan aktiivisesti opiskeluhuollon palveluista. Opetus- ja

ohjaushenkilöstö ohjaa tarvittaessa opiskelijoita opiskeluhuollon

palvelujen piiriin.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön on tärkeä huolehtia omasta

hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan, jotta he voivat tukea

opiskelijoitaan tavoitteiden saavuttamisessa. Koulutuksen

järjestäjän tulee osaltaan huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja

jaksamisesta.

Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten on suositeltavaa luoda

selkeät aikataulut ja tiedottaa siitä, milloin ja miten ohjaajat ja

opettajat sekä opiskeluhuollon palvelujen henkilöstö ovat

tavoitettavissa.

Opetusta ja ohjausta on tarjottava karanteenissa tai eristyksessä

oleville opiskelijoille. Mahdollisuuksien mukaan opetusta ja

ohjausta on tarjottava myös niille opiskelijoille, jotka kuuluvat

riskiryhmään tai joiden perheenjäsenet kuuluvat riskiryhmään.

Tarvittaessa ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja päivittää opiskelijan

kanssa opiskelusuunnitelman. Koulutuksen järjestäjän tulee

kiinnittää erityistä huomioita pitkään lähiopetuksesta poissa olleen

opiskelijan tukemiseen.
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Opiskeluhuollon palvelut järjestetään myös etäopetuksessa oleville

opiskelijoille sillä tavoin kuin niitä on olosuhteisiin nähden

mahdollista toteuttaa.

Henkilökohtaistaminen

Koulutuksen järjestäjän vastuulla on arvioida, milloin opiskelijoiden

henkilökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia (HOKS) tulee

päivittää. Suunnitelma päivitetään yhdessä opiskelijan ja mahdollisesti

muiden yhteistyötahojen kanssa. 

HOKSn päivityksessä tulee kiinnittää huomioita opiskelijan

terveydentilaan, henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen ja oppimisen

haasteisiin. Jos esimerkiksi näytön tekeminen työpaikalla ei ole

opiskelijan tilanteessa mahdollista, suunnitellaan ja päätetään yhdessä

opettajan kanssa vaihtoehtoiset näytön suorittamisen tavat.

Henkilökohtaistamisen yhteydessä opiskelijan kanssa tulee keskustella

tuen ja ohjauksen tarpeesta ja niiden toteutuksesta etäopetuksen

aikana. 

Ohjaus ja tuki

Ohjaus, erityinen tuki ja opiskeluhuolto järjestetään normaalin

lainsäädännön mukaisesti. Nämä toteutetaan tarpeen mukaan

etäjärjestelyin. 

Uusien opiskelijoiden sekä oppilaitokseen palaavien opiskelijoiden

kohdalla tulee kiinnittää huomioita yhteisöllisyyden rakentamiseen

myös etäopetusjaksojen aikana. Opiskelijoiden kanssa keskustellaan

yhteisistä säännöistä niin turvallisuuteen kuin yhdessäoloon liittyen.

Ryhmän säännöt on hyvä suunnitella yhdessä myös etäopetuksen

aikana. 

Opettajat arvioivat yhdessä opiskelijan kanssa etäopetusjakson

vaikutuksia opiskelijan edistymiseen opinnoissa. Tarvittaessa tehdään

yhteistyötä erityisopettajan, opinto-ohjaajan sekä opiskeluhuollon

kanssa. Sovitut ohjaus- ja tukitoimet kirjataan opiskelijan

henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Jos

opiskelijaan ei saada yhteyttä, koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa

Takaisin ylös (#main-content)
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opiskelijan tilanne yhteistyössä opiskeluhuollon ja muiden

yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulutuksen järjestäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota niihin

opiskelijoihin, joilla on 

erityisen tuen päätös

puutteellinen opiskelukielen hallinta

muita opiskelua vaikeuttavia tekijöitä

tai joihin ei ole saatu ollenkaan tai toimivaa yhteyttä etäopetuksen

aikana. 

Koulutuksen järjestäjä seuraa opiskelijan osallistumista lähiopetuksen,

etäopetuksen sekä työelämässä oppimisen aikana. Koulutuksen

järjestäjä puuttuu poissaoloihin omien toimintaohjeidensa mukaisesti. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt ohjeen

opiskeluhuoltopalvelujen järjestämisestä lähiopetukseen palattaessa.

Ohje on kirjoitettu lähinnä perusopetuksen näkökulmasta, mutta sitä

voi käyttää opiskeluhuollon tukena myös ammatillisessa koulutuksessa

lähiopetukseen palaavien opiskelijoiden osalta.

Valmistuvien opiskelijoiden työnhakuun ja uraohjaukseen tulee

kiinnittää erityistä huomiota. Monella valmistuvalla on huoli

työllistymisestä ja joillain aloilla avoimia työpaikkoja ei ole tällä hetkellä

tarjolla. Opiskelijoille järjestetään esimerkiksi tukea työnhakuun ja

ammatilliseen verkostoitumiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen. 

Opintojen etenemisen seuraaminen ja poissaoloihin

puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa 1.1.2021 alkaen

(/�/koulutus-ja-tutkinnot/opintojen-etenemisen-seuraaminen-ja-poissaoloihin-puuttuminen-ammatillisessa)

Asuntolatoiminta ja sen järjestäminen

Koulutuksen järjestäjä päättää asuntolatoiminnasta ja sen

järjestämisestä. Asuntolatoiminnassa noudatetaan tartuntatautilain 58 c

§:n mukaisia velvoitteita. Myös THL ja OKM väljyys- ja

hygieniasuosituksia tulisi noudattaa.

Oppilaitoksen yhteydessä olevassa asuntolassa opiskelijat voivat asua

jaetuissa huoneissa. Oppilaitokset pitävät kirjaa majoittuvista

henkilöistä huonekohtaisesti, jotta tartunnanjäljitys on tarvittaessa

mahdollista jälkeenpäin.
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