
Tervetuloa webinaariin!

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
ajankohtaisiltapäivä 
8.10.2020 klo 12.00–16.00



Osallistumisvinkit

08/10/2020 Opetushallitus

Kamera ja mikrofoni pidetään suljettuina. 
Kun haluat kysyä tai kommentoida, poista 
mikrofonin mykistys klikkaamalla kuvaketta.

Chat-toiminnon kautta voit 
kysyä ja kommentoida.

Osallistujat 
näkyvät tästä

Voit pyytää puheenvuoroa 
käyttämällä viittaustoimintoa.



Ohjelma 
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Miten Koronavirus on 

vaikuttanut Opetushallituksen 

toimintaan?



Sisäinen organisoituminen

• Laajennettu turvallisuusryhmä 2-6/2020

• Poikkeusolojen tiimien (POT) työ jatkuu syksyllä 2020

• Päivystys 7 päivää viikossa poikkeusolojen aikana

• Opetushallitus tuotti eduskunnalle viikoittaiset katsaukset keväällä 

2020 

• Ohjeistus 2-6/2020

• Ohjeistus 7/2020- (väliaikainen muutos lakiin ammatillisesta 

koulutuksesta ja valmistautuminen uuteen lukuvuoteen)
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POT-tiimien toiminta syksyllä 2020

1. Työelämäyhteistyö (näyttöjen järjestäminen, oppimisen järjestämien 

työpaikalla)

2. Oppilashuolto ja –hyvinvointi, erityisenä näkökulmana miten kevään aikana 

syntyneitä tilanteita tarkastellaan

3. Erityisopetus ja ohjaus erityisenä näkökulmana miten toimintaa 

kohdennetaan sitä eniten tarvitseville

4. Tuki poikkeuksellisissa opetuksen järjestelyissä – pedagogiikan tuki ja hyvien 

käytänteiden jakaminen

5. Arviointiin liittyvät kysymykset, erityinen näkökulma mahdollisuus jatkaa 

sekä lähi- että etäopetuksessa

6. Varhaiskasvatus (ml. tehostettu perhepäivähoidon tuki), erityinen näkökulma 

jatkuvuus myös kesäaikana

7. Kansainvälisen toiminnan tilannekuva, erityinen näkökulma toimintojen 

järjestely epävarmassa tilanteessa
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Syksyn 2020 skenaariot

• POT 2.0 -tiimit varautuvat ainakin näihin skenaarioihin:

1. Koulutyö jatkuu lähiopetuksena normaalisti.

2. Koulutyö jatkuu lähiopetuksena samanlaisin rajoituksin kuin 

keväällä.

3. Koulutyö jatkuu sekä etä- että lähiopetuksena.

4. Koulutyö jatkuu ainoastaan etäopetuksena.
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Toimeenpanon tuki, ohjaus ja tiedottaminen

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

• https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

• ammatillinenkoulutus@oph.fi
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Muita katsauksia

• https://www.amke.fi/media/uutiskuvat/2020/final-syksyn-koronakyselyn-

julkistaminen_061020.pdf

• https://www.osku.fi/poikkeustilajarjestelyille-opiskelijoilta-kohtuullinen-

arvosana-epatietoisuus-edelleen-suhteellisen-laajaa/

• https://karvi.fi/2020/06/18/poikkeuksellisten-opetusjarjestelyjen-

vaikutukset-yhdenvertaisuuteen-haasteina-etaopiskelun-vaatimat-taidot-

seka-oppimisen-tuki-ja-ohjaus/
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Ennakkokysely, kokemukset

• Opiskelijoiden digivalmiudet

• Verkkoyhteydet

• Käytännön työn oppiminen verkossa

• THL ja SSTL ry

• Työssäoppimispaikat ja näytöt

• Työssäjaksaminen

• Lyhytkestoiset koulutukset

• Varautuminen

• Kaoottinen tilanne alussa

• Lisääntyneet siivouskustannukset

• Eristystilanteet

• Erikoissiivoukset

• Siivousvälineiden puhtaus

• Varotoimet toteutettava

• Opiskelijoiden ohjaustarve on lisääntynyt

• Työsuojelu ja työturvallisuus ovat tärkeitä
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Ennakkokysymykset

• Työkaluja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

eri tutkintojen arviointiin

• Yrkesprov och yrkesbedömning över

webkamera

• Videoilla ja teorialla ei opi aseptiikkaa, 

ergonomiaa ja hygieenisyyttä

• Keskittymisvaikeuksista kärsivät ja 

heikkotasoiset opiskelijat 

• Miten lisätään puhtauspalveluja ostavien 

henkilöiden/tahojen osaamista?

• Onko palkkauksessa näkynyt koronalisää?

• Miten varmistamme riittävän & osaavan 

työvoiman saatavuuden jatkossa?

• Jos vanhusten palveluyksikössä on 

vierailukielto, niin saako tiloissa käydä 

huoltotöissä?

• Minkälainen siivous on riittävää koronan 

taltuttamiseksi?

• Miten koronan pelko on vaikuttanut 

työnantajiin ja työntekijöihin?

• Mitä hyvää korona on tuonut puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelualalle? 
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Kiitos!


