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Tästä sivusta on käännös kielille: Ruotsi (julkaistu)

Etusivu Koulutus ja tutkinnot Opetustoimi ja koronavirus Varautuminen koronatilanteen…

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen taiteen perusopetuksessa

1.1.2022 alkaen

Koulutus ja tutkinnot Taiteen perusopetus Koronavirus

Tässä koulutuksen järjestäjille ja kouluille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta

kevätlukukauteen 2022. Valtioneuvosto on linjannut, että aikuisten taiteen perusopetus järjestetään

etäopetuksena 31.1.2022 saakka.

Päivitetty 19.1.2022. Lisätty linkit THL:n suosituksiin koronan altistumistilanteista sekä koronatesteistä ja kontaktien

välttämisestä alueilla, joilla testaus ja jäljitys on ruuhkautunut.

Päivitetty 13.1. etäopetuksen kesto.

Päivitetty 29.12.2021 vastaamaan tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain päivityksiä.

Samaan aikaan opetuksen järjestäjien ja koulujen on tarpeen suunnitella, miten voidaan paikata oppimis- ja

hyvinvointivajetta, tukea oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä luoda tulevaisuususkoa. Löydät tätä työtä varten

tukimateriaalia sivulta Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja koronatilanteesta palautuminen 1.8.2021 alkaen

(/�/taiteen-perusopetuksen-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-112022-alkaen)

Taiteen perusopetuksessa lähiopetus on suositeltavaa aina, kun se on mahdollista toteuttaa turvallisesti.

Koulutuksen järjestäjän on seurattava koronatilannetta sekä annettuja määräyksiä, ohjeita ja suosituksia, sekä

suunniteltava koulutuksen terveysturvallisuusmääräysten mukaisesti. Opiskelijoiden yksilöllinen tilanne on syytä

huomioida kevään opetuksessa.

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 keväällä 2021 voimassa ollutta.

Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetään toimenpiteistä koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja se asettaa

velvoitteita myös koulutuksen järjestäjille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ovat yhteistyössä sosiaali- ja

terveysministeriön (STM) kanssa valmistelleet 30.8.2021 annetun suosituksen lasten ja nuorten terveysturvallisen

harrastustoiminnan järjestämisestä. OKM:n ja THL:n suositusta voidaan soveltaa myös taiteen perusopetuksen

järjestämisessä. 
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OKM ja THL: Suosituksia lasten ja nuorten terveysturvallisen harrastustoiminnan järjestämiseen

(https://minedu.�/documents/1410845/22330894/OKM+THL+Suosituksia+lasten+ja+nuorten+harrastustoimintaan+30.8.2021.pdf/9b7c15b4-7135-9584-da8a-

3c36dac9b7cf/OKM+THL+Suosituksia+lasten+ja+nuorten+harrastustoimintaan+30.8.2021.pdf)

Suositus on hyvä huomioida soveltuvin osin myös muussa kuin ryhmäopetuksena järjestetyssä taiteen

perusopetuksessa. Suositus soveltuu kaikkiin taiteen perusopetuksen järjestämispaikkoihin, kuten esimerkiksi

vapaan sivistystyön oppilaitoksiin, ja eri toteuttamismuotoihin.

Valtioneuvosto otti 15.11.2021 käyttöön koronakriisin hallintaan tarkoitetun, päivitetyn hybridistrategian ja sen

toimintasuunnitelman. Päätöksen mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja

alueellisin toimin.  Opetuksessa tulee noudattaa mahdollisia tartuntatautiviranomaisten tartuntatautilain nojalla

tekemiä velvoittavia määräyksiä.

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 laitoksen 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)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat antaneet ohjeen

yleisötilaisuuksista. 

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksissa ja  yleisissä kokoontumisissa sekä eräiden tilojen

käytössä 

(https://minedu.�/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+

d411-1c6a-dc4b-

5970c95ba969/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3

t=1622449057125)

Taiteen perusopetuksen järjestäjien on tärkeää aktiivisesti seurata epidemiatilanteen kehitystä ja toimia

viranomaisten kulloistenkin määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Koulutuksen järjestäjä päättää normaaliolojen lainsäädännön ja edellä todettujen määräysten, ohjeiden ja

suositusten perusteella opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä. Tarvittaessa taiteen

perusopetusta voidaan antaa lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla. 

Taiteen perusopetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti

Lainsäädännön ja ohjeistuksen kannalta kevään 2022 tilanne on samankaltainen kuin keväällä 2021, eli taiteen

perusopetus järjestetään ja toteutetaan eri taiteenaloilla taiteen perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön, taiteen

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan

perustuen. Taiteenalojen laajan tai yleisen oppimäärän opetus suunnitellaan oppilaitoksissa niiden mukaisesti.

Lukuvuoden kuluessa voi olla tarpeellista kartoittaa oppilaiden tuen tarpeita oppimisessa ja opinnoissa

edistymisessä. Oppilaitosten opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja

muutokset sekä ajantasaiset viranomaisten määräykset, ohjeet ja suositukset.

Lähtökohtia taiteen perusopetuksen järjestämiselle kevätlukukautena

2022

Taiteen perusopetus järjestetään ja toteutetaan eri taiteenaloilla taiteen perusopetusta koskevaan

lainsäädäntöön, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja koulutuksen järjestäjän

hyväksymään opetussuunnitelmaan perustuen.

Taiteen perusopetuksen järjestäjä päättää opetuksen järjestämistä koskevista ratkaisuistaan tilanteen,

olosuhteiden ja resurssiensa sekä viranomaisten määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Taiteen perusopetusta voidaan antaa osaksi tai tarvittaessa kokonaan lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla

tavoilla kuten etäopetuksena.

Oppilaita ja heidän huoltajiaan informoidaan ja ohjeistetaan riittävällä tavalla kevätlukukauden 2022 aikana

opetuksen käytännön järjestelyistä ja niiden mahdollista muutoksista.

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa voi olla tarvetta miettiä erilaisia tapoja tukea niitä oppilaita, joiden

opinnot eivät ole koronaepidemian aikana edenneet suunnitellusti.
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On tärkeää varautua oppilaitoksissa siihen, että taiteen perusopetus voidaan joutua järjestämään pikaisella

aikataululla lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla epidemiatilanteen takia. Oppilaitoksissa on

suositeltavaa ennakoida esimerkiksi mahdollisia myöhemmin tarpeellisia lähi- ja etäopetuksen vuorottelun

käytänteitä.

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten on tärkeää varautua myös mahdollisiin vakaviin tilanteisiin, joissa

esimerkiksi paljon henkilöstöä on poissa työstä ja opetuksen järjestäminen jouduttaisiin äkillisesti väliaikaisesti

keskeyttämään.

Alueellinen ja paikallinen koronatilanne THL:n sivulla (https://thl.�/�/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-

covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset)

Tartuntatautilain hygieniaa ja väljyyttä koskevat velvoittavat säännökset

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan 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.

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)

Alle 18-vuotiaille taiteen perusopetuksen oppilaille annettavaa

ryhmäopetusta koskevat suositukset

Tartuntatautilain sitovien säännösten lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)  ja Terveyden ja hyvinvoinnin

laitos (THL)  ovat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa  antaneet suosituksen lasten ja nuorten

harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä,. 

OKM ja THL suosittelevat, että em. suositusta noudatetaan ryhmäopetusta taiteen perusopetuksessa

järjestettäessä.

Taiteen perusopetuksessa järjestämisessä terveysturvallisuutta tarkastellaan ja varmistetaan

ryhmäopetuksessa ainakin oppilaiden iän, opetusryhmän kokoonpanon pysyvyyden, toiminnan sisältöjen,

oppimisympäristöjen ja opetusryhmän koon näkökulmista sekä sen, annetaanko opetusta sisätiloissa vai

ulkona. ()

1.  Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on tärkeää, että opetusryhmä kokoontuu aina

samassa kokoonpanossa ja että läsnäolijat kirjataan jokaisella kerralla. Konsertteja, esityksiä, näytöksiä ja

muita yleisötilaisuuksia järjestettäessä tulisi huomioida OKM:n ja THL:n ohje yleisötilaisuuksien järjestämisestä

sekä alueellisia ja paikallisia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. Vanhempien oleskelu oppilaitoksen tiloissa ei

ole suositeltavaa.

2. Toiminnan sisällöllä on suuri merkitys tartuntariskin kannalta. Tartunnan riski on suurin joukkue- ja

kontaktilajeissa sekä muissa sellaisissa toimintamuodoissa, joissa on lähikontakteja ja voimakasta

äänenkäyttöä. Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen henkilöstön ja sidosryhmien ohjeistamisesta ja ohjeiden

noudattamisen valvonnasta vastaa aina koulutuksen järjestäjä.

3. Tartuntariskin ja myös jäljittämisen kannalta ryhmän mahdollisimman pieni koko on tärkeä asia. Sisätiloissa

tapahtuvassa harrastustoiminnassa tulisi noudattaa voimassa olevaa suositusta henkilömääristä. Suurissa

Takaisin ylös (#main-content)
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liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä ryhmiä ilman, että ryhmien välille

syntyy kontaktia. Suurissa kulttuuri- ja liikuntapaikkakokonaisuuksissa, joissa on useita eri tiloja ja saleja,

mahdollisia henkilömäärärajoituksia voidaan soveltaa kunkin tilan ja salin osalta erikseen ja siten, että kunkin

tilan koko otetaan huomioon.

4. Tartuntariski ulkona on pienempi kuin sisällä, joten ulkotiloissa tapahtuvaan harrastustoimintaan kohdistuu

yleensä harvoin  henkilömäärärajoituksia tai maskisuosituksia. Ulkotiloissakin kuitenkin suositeltavaa

soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita, sillä tartunnat ovat lähikontaktissa mahdollisia myös

ulkona toimittaessa. 

5. Terveysturvallisuutta voidaan edistää pitämällä kontaktien lukumäärä mahdollisimman pienenä, esimerkiksi

välttämällä kontakteja muiden samaan aikaan toimivien harrastusryhmien kanssa.

6. Harrastustoimintaan tulisi osallistua vain oireettomana ja yleisiä säännöksiä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

sekä siivouksesta tulisi noudattaa. Tarpeetonta fyysistä kosketusta suositellaan välttämään. 

7. Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia tulisi ohjeistaa noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.

Myös valtakunnallisten järjestöjen tulisi huolehtia jäsenjärjestöjensä kouluttamisesta, ohjaamisesta ja

toiminnan omavalvonnan toteuttamisesta.

8. Harrastajien, henkilöstön ja sidosryhmien ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina

toiminnan järjestäjä. Osallistujat tulisi ohjeistaa oireettomuuden vaatimukseen läsnäolon suhteen,

oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeisiin menettelytapoihin oireiden ilmaantuessa ja

koronatestiin hakeutumisessa. Voimassa olevaa maskisuositusta tulisi noudattaa.

Koronaviruksen leviämistä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä

lähiopetuksessa

Kaikissa taiteen perusopetusta koskevissa järjestelyissä suositellaan otettavaksi huomioon

tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät ajantasaiset viranomaisten määräykset, ohjeet ja

suositukset. Toistaiseksi kaikessa toiminnassa on syytä välttää turhia lähikontakteja sekä noudattaa hyvää

hygieniaa.

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen henkilöstöä suositellaan varautumaan huolellisesti

koronavirustartunnan ehkäisyyn lähiopetuksessa. Asiassa ohjeita on antanut mm. Työterveyslaitos (TTL).

Taiteen perusopetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan ei tule osallistua

oireisena.

Hoitava lääkäri arvioi, voiko riskiryhmään kuuluva oppilas tai oppilas, jonka perheenjäsen kuluu riskiryhmään

osallistua lähiopetukseen. Heille voidaan antaa etäopetusta mahdollisuuksien mukaan.

Yksittäisen oppilaan tai opetusryhmän osalta voidaan joutua siirtymään lähiopetuksesta etäopetukseen

karanteenin, eristyksen sekä oppilaan perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia.

Oppilaitosten henkilöstön työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ovat antaneet mm. työmarkkinajärjestöt ja

Työterveyslaitos (TTL).

THL:n kansallinen maskisuositus ei koske opetussektoria. Kasvomaskien käytössä suositellaan noudatettavaksi

alueellisten ja paikallisten viranomaisten suosituksia, jotka voivat epidemiatilanne huomioiden täydentää

kansallista maskisuositusta. THL suosittelee 17.12.2021 alkaen, että 12 vuotta täyttäneet käyttävät maskia kaikissa

julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä voivat

vaihdella alueittain.

Viranomaiset seuraavat epidemiatilannetta. Erityisjärjestelyiden tarpeellisuutta arvioidaan ja tarvittaessa ohjeita

päivitetään epidemiatilanteen mukaan.

Tilojen siivous

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Koronavirus voi tarttua myös

ilmavälitteisesti pienten aerosolien muodossa sisätiloissa, joissa on heikko ilmanvaihto. Koronavirukset eivät säily

pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa.  On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen

kautta. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti tilojen ja

pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta

säädetään.

 Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desin�ointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen

siivousohjeita.

Takaisin ylös (#main-content)
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Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään

päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.)

puhdistamista käyttäjien välillä suositellaan.

Tilojen käytössä voidaan välisiivouksella vähentää tartuntariskiä.

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

THL:n ohjeet Koronavirus COVID-19 tartunnan ennaltaehkäisyyn (https://thl.�/�/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-

taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19)

TTL:n ja THL:n ohjeistus siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi (https://hyvatyo.ttl.�/koronavirus/ohje-siivoukseen)

Työterveyslaitoksen ohje varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen covid-19-tartuntojen

ehkäisemiseksi (https://hyvatyo.ttl.�/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus)

UKK: Käytetäänkö vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa maskeja (https://www.oph.�/�/usein-kysyttya/kaytetaanko-

vapaassa-sivistystyossa-ja-taiteen-perusopetuksessa-maskeja)

Jos taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa todetaan

koronavirustartunta

Jos taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa on tapahtunut altistumista koronavirukselle tai todetaan

tartuntatapauksia, terveydenhuoltoviranomaiset päättävät tartunnan leviämistä rajoittavista toimenpiteistä.

Näitä toimia voivat olla oppilaitoksen sulkeminen, tai henkilöitä voidaan määrätä tartuntatautilain nojalla

karanteeniin tai eristyksiin.

Tartuntatautilain mukaisia rajoitustoimenpiteitä kuten karanteenia käytettäessä tilanteet poikkeavat toisistaan,

joten koulutuksen järjestäjät tekevät paikallisesti ratkaisut kunnan terveydenhuoltoviranomaisten päätösten

edellyttämällä tavalla.

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää tautiin sairastuneen tai

sairastuneeksi perustellusti epäillyn oppilaan oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään

kahden kuukauden ajaksi.

Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla oppilaalla tai oppilaitoksessa työskentelevällä, selvitetään, onko

tapahtunut altistumista.

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.

Altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin tartuntatautilaissa säädetyin menettelyin.

Jos oppilaan opetusta ei tartuntatautilain mukaisten rajoitustoimenpiteiden vuoksi voida järjestää

lähiopetuksena, opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla.

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: 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)

THL 14.1.2022: THL päivitti suositustaan koronan altistumistilanteista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja

oppilaitoksissa (https://thl.�/�/-/thl-paivitti-suositustaan-koronan-altistumistilanteista-varhaiskasvatuksessa-kouluissa-ja-oppilaitoksissa?redirect=/�/)

Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden huomioiminen

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa voivat tuoda erityisiä haasteita

mahdollisten maahanmuuttotaustaisten lasten ja nuorten opiskeluun ja oppimiseen. Muutoksista viestiminen

maahanmuuttotaustaisten oppilaiden huoltajille voi vaatia erityistä huomiota ja järjestelyjä. Vastuu

vuorovaikutuksen ymmärrettävyyden varmistamisessa on koulutuksen järjestäjällä. Oppilaitos tiedottaa oppilaiden

huoltajille riittävästi kulloisistakin opetusjärjestelyistä ja oppilaan opintojen edistymisestä.

THL:n ja muiden tahojen tuottamaa monikielistä materiaalia koronaviruksesta sekä tukea kasvatukseen ja

opetukseen (https://www.oph.�/�/koulutus-ja-tutkinnot/monikielista-materiaalia-koronaviruksesta-seka-tukea-kasvatukseen-ja)
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Oppilaitoksen järjestämä mahdollinen muu toiminta

Mikäli koulutuksen järjestäjän sisä- tai ulkotiloissa järjestetään muuta kuin taiteen perusopetukseen liittyvää

toimintaa, kuten kerhoja ja leirejä, tulee järjestelyissä noudattaa viranomaisten ohjeita koronatartuntojen

leviämisen estämiseksi. 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 opetuksen järjestäjän ja vuokralaisen kesken. Varsinainen toiminnan harjoittaja vastaa siitä, että

velvoitteet on toimeenpantu asianmukaisesti.

Lisäksi tulisi noudattaa OKM:n ja THL:n suositusta lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä sekä muita

viranomaisten ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi.

Päätöksenteko taiteen perusopetukseen käytettävien tilojen

sulkemisesta tartuntatautilain nojalla

Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan muun muassa oppilaitosten ja

päiväkotien sulkemisesta. Päätös opetukseen käytettävien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan voidaan antaa

tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla. 

Päätöksenteon vaiheet tällaisessa tilanteessa:

1. Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tekee tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen

oppilaitoksen tai oppilaitosten tilojen sulkemisesta kokonaan tai osittain.  Aluehallintovirasto tekee päätöksen

silloin, kun se on tarpeen usean kunnan alueella. Päätös tilojen sulkemiseksi voidaan tehdä enintään yhdeksi

kuukaudeksi kerrallaan.

2. Taiteen perusopetuksen järjestäjä voi tämän jälkeen päättää siirtymisestä lähiopetusta korvaaviin

opetusjärjestelyihin, jos opetusta ei voida tartuntatautiviranomaisen tekemän päätöksen vuoksi järjestää

turvallisesti lähiopetuksena. Koulutuksen järjestäjä voi myös päättää väliaikaisesti keskeyttää taiteen

perusopetuksen järjestämisen kokonaan.

Taiteen perusopetuksen järjestäjän ollessa kunta päätöksen tekee kuntalain 90 §:n hallintosäännössä määritelty

kunnan toimielin tai viranhaltija. Valtuusto voi kuntalain 91 §:n mukaisesti hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa

kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Valtion tai rekisteröidyn yhteisön tai säätiön

järjestämässä taiteen perusopetuksessa päätöksen tekee valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta

annetun lain 4 §:n johtosäännössä määritelty toimielin tai henkilöstöön kuuluva, jonka toimivaltaan asiasta

päättäminen kuuluu.

Taiteen perusopetuksessa voidaan myös ilman tartuntatautilain 58 §:n mukaista päätöstä siirtyä korvaaviin

opetusjärjestelyihin taiteen perusopetuksen järjestäjän päätöksellä.

Karanteeni ja eristys

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista

vastaavalle lääkärille. Jos oppilaitoksessa on tapahtunut altistumista koronavirukselle tai todetaan

tartuntatapauksia, terveydenhuoltoviranomaiset päättävät tartunnan leviämistä rajoittavista toimenpiteistä. Näitä

voivat olla päiväkotien ja oppilaitosten sulkemiset tai henkilöitä voidaan määrätä tartuntatautilain 60 ja 63 §:n

nojalla karanteeniin tai eristyksiin. Tartuntatautiviranomainen voi päättää tartuntatautilain 57 §:n oppilaan

oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi. Tartuntatautilain

mukaisia rajoitustoimenpiteitä, kuten karanteenia, käytettäessä tilanteet poikkeavat toisistaan, joten

varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät tekevät paikallisesti ratkaisut kunnan terveydenhuoltoviranomaisten

päätösten perusteella.

Karanteenissa ja eristyksessä oleva taiteen perusopetuksen oppilas voi vointinsa ja oppilaitoksen edellytysten

mukaan osallistua opetukseen esimerkiksi etäyhteyden välityksellä.
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TILAA UUTISKIRJEEMME

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)

Teksti päivitetty

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 21.12.2020. Tekstiin on lisätty mm. linkityksiä oph.�-ulkopuolisille sivuille

ja tekstiä on selkeytetty tarpeen mukaan. 

Päivitetty 11.1.2021 vastaamaan THL:n maskisuosituksen päivityksiä (Kohta Koronaviruksen leviämistä ennaltaehkäiseviä

toimenpiteitä lähiopetuksessa)

Päivitetty 25.1.2021 tilojen sulkemisen päätöksenteon osalta, ja täydennetty karanteenia ja eristämistä koskevalla osalla.

Päivitetty 9.2.2021 tarpeellisilta osin. Tekstiin lisätty mm. alle 18-vuotiaiden taiteen perusopetuksen ryhmäopetusta

koskevat ohjeet ja suositeltavat toimintatavat.

Päivitetty 26.3.2021. Lisätty myös muun muassa kohdat Tartuntatautilain hygieniaa ja väljyyttä koskevat velvoittavat

säännökset sekä Tilojen siivous.

Päivitetty 13.4.2021. Lisätty maininta THL:n ilmanvaihtoa koskevasta ohjeesta.

Päivitetty 14.6.2021. Ingressi ja luku ” Tartuntatautilain hygieniaa ja väljyyttä koskevat velvoittavat säännökset” on

päivitetty. Muut tukimateriaalin luvut vastaavat kevään 2021 ohjeistuksia.

Päivitetty 18.6.2021. Toimenpidetasot 1, 2 ja 3 poistettu. Yleisötilaisuusohje lisätty.

Päivitetty 8.9.2021 vastaamaan OKM:n ja THL:n suositussta lasten ja nuorten terveysturvallisen harrastustoiminnan

järjestämiseen. Muutoksia oli erityisesti otsikon "Alle 18-vuotiaille taiteen perusopetuksen oppilaille annettavaa

ryhmäopetusta koskevat suositukset"  alla olevassa tekstissä.

Tukimateriaali on päivitetty vastaamaan OKM:n ja THL:n 12.10.2021 antamaa suositusta terveysturvallisuudesta. Uutta

tietoa kohdissa koronavirukselle altistumista ja tartuntaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä lähiopetuksessa, tilojen siivous

ja ilmanvaihto, kasvomaskin tai suojavisiirin käyttö sekä ruokailu.

Päivitetty 29.12.2021 vastaamaan tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain päivityksiä.

Päivitetty 19.1.2022. Lisätty linkit THL:n suosituksiin koronan altistumistilanteista sekä koronatesteistä ja kontaktien

välttämisestä alueilla, joilla testaus ja jäljitys on ruuhkautunut.
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