
Koulujen toiminta koronaviruksen aiheuttamissa karanteenitilanteissa   versio 1.0  

PERUSKOULU - OPPILAS 

 Yksittäinen oppilas  Yksi tai useampi luokka karanteenissa  Koko koulu tai suuri osa oppilaista  
1 – 5 päivää 
 

Toimitaan kuten normaalin poissaolon 
aikana 

Toimitaan kuten normaalin poissaolon 
aikana 
 

Toimitaan kuten normaalin poissaolon 
aikana 
 

1 – 2 viikkoa Rehtorit ja perusopetuspäälliköt selvittävät 
ja vastaavat monimuoto-opetuksen 
käytännön järjestelyistä (työkalut, 
osaaminen, infrastruktuuri, laitteisto)  
 
Monimuoto-opetuksen (tehtävien anto 
kotiin, itsenäinen työskentely, etäopetus, 
digimateriaalit) käyttöönotto 
mahdollisuuksien mukaan.  
 
Rehtori tiedottaa Wilman kautta 
monimuoto-opetukseen siirtymisestä.  
 
Opettajat tiedottavat Wilman kautta 
opetuksen etenemisestä ja järjestelyistä. 
 
Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä  
(POL 18 §) 
 
Oppilaalle annetaan tarvittavaa 
tukiopetusta ja mahdollisuuksia osoittaa 
osaamista ennen lukuvuoden päättymistä. 

Rehtorit ja perusopetuspäälliköt selvittävät 
ja vastaavat monimuoto-opetuksen 
käytännön järjestelyistä (työkalut, 
osaaminen, infrastruktuuri, laitteisto) 
 
Monimuoto-opetuksen (tehtävien anto 
kotiin, itsenäinen työskentely, etäopetus, 
digimateriaalit) käyttöönotto 
mahdollisuuksien mukaan.  
 
Rehtori tiedottaa Wilman kautta 
monimuoto-opetukseen siirtymisestä.  
 
Opettajat tiedottavat Wilman kautta 
opetuksen etenemisestä ja järjestelyistä. 
 
Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä  
(POL 18 §) 
 
Oppilaille annetaan tarvittavaa tukiopetusta 
ja mahdollisuuksia osoittaa osaamista 
ennen lukuvuoden päättymistä. 

Rehtorit ja perusopetuspäälliköt selvittävät 
ja vastaavat monimuoto-opetuksen 
käytännön järjestelyistä (työkalut, 
osaaminen, infrastruktuuri, laitteisto) 
 
Monimuoto-opetuksen (tehtävien anto 
kotiin, itsenäinen työskentely, etäopetus, 
digimateriaalit) käyttöönotto 
mahdollisuuksien mukaan.  
 
Rehtori tiedottaa Wilman kautta 
monimuoto-opetukseen siirtymisestä.  
 
Opettajat tiedottavat Wilman kautta 
opetuksen etenemisestä ja järjestelyistä. 
 
Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä  
(POL 18 §) 
 
Oppilaille annetaan tarvittavaa 
tukiopetusta ja mahdollisuuksia osoittaa 
osaamista ennen lukuvuoden päättymistä. 

Yli 2 viikkoa Rehtorit ja perusopetuspäälliköt selvittävät 
ja vastaavat monimuoto-opetuksen 
käytännön järjestelyistä (työkalut, 
osaaminen, infrastruktuuri, laitteisto) 
 

Rehtorit ja perusopetuspäälliköt selvittävät 
ja vastaavat monimuoto-opetuksen 
käytännön järjestelyistä (työkalut, 
osaaminen, infrastruktuuri, laitteisto) 
 

Rehtorit ja perusopetuspäälliköt selvittävät 
ja vastaavat monimuoto-opetuksen 
käytännön järjestelyistä (työkalut, 
osaaminen, infrastruktuuri, laitteisto) 
 



Monimuoto-opetuksen (tehtävien anto 
kotiin, itsenäinen työskentely, etäopetus, 
digimateriaalit) käyttöönotto 
mahdollisuuksien mukaan.  
 
Rehtori tiedottaa Wilman kautta 
monimuoto-opetukseen siirtymisestä.  
 
Opettajat tiedottavat Wilman kautta 
opetuksen etenemisestä ja järjestelyistä. 
 
Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä  
(POL 18 §) 
 
Oppilaalle annetaan tarvittavaa 
tukiopetusta ja mahdollisuuksia osoittaa 
osaamista ennen lukuvuoden päättymistä. 
 
 
 

Monimuoto-opetuksen (tehtävien anto 
kotiin, itsenäinen työskentely, etäopetus, 
digimateriaalit) käyttöönotto 
mahdollisuuksien mukaan.  
 
Rehtori tiedottaa Wilman kautta 
monimuoto-opetukseen siirtymisestä.  
 
Opettajat tiedottavat Wilman kautta 
opetuksen etenemisestä ja järjestelyistä. 
 
Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä  
(POL 18 §) 
 
Oppilaille annetaan tarvittavaa tukiopetusta 
ja mahdollisuuksia osoittaa osaamista 
ennen lukuvuoden päättymistä. 
 
Kouluun palattua arvioidaan, voidaanko 
lukuvuoden tavoitteet saavuttaa 
tukiopetuksen ja muun tuen avulla vai 
tuleeko menetetyt työpäivät korvata 
lisäämällä työpäiviä enintään kuudella 
päivällä (POL 23 §) 

Monimuoto-opetuksen (tehtävien anto 
kotiin, itsenäinen työskentely, etäopetus, 
digimateriaalit) käyttöönotto 
mahdollisuuksien mukaan.  
 
Rehtori tiedottaa Wilman kautta 
monimuoto-opetukseen siirtymisestä.  
 
Opettajat tiedottavat Wilman kautta 
opetuksen etenemisestä ja järjestelyistä. 
 
Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä  
(POL 18 §) 
 
Oppilaille annetaan tarvittavaa 
tukiopetusta ja mahdollisuuksia osoittaa 
osaamista ennen lukuvuoden päättymistä. 
 
Kouluun palattua arvioidaan, voidaanko 
lukuvuoden tavoitteet saavuttaa 
tukiopetuksen ja muun tuen avulla vai 
tuleeko menetetyt työpäivät korvata 
lisäämällä työpäiviä enintään kuudella 
päivällä (POL 23 §) 

 

 

 

  



PERUSKOULU - REHTORI, APULAISJOHTAJA JA OPETTAJA 

 Rehtori TAI apulaisjohtaja karanteenissa 
Yksittäinen opettaja karanteenissa 

Rehtori JA apulaisjohtaja karanteenissa 
Useampia opettajia karanteenissa 

Kaikki tai suuri osa opettajista 
karanteenissa 

1 – 5 päivää 
 

Apulaisjohtaja hoitaa välttämättömät 
rehtorin tehtävät koululla, rehtori etätyössä. 
Suunnitteluryhmän jäsenet hoitavat 

välttämättömät apulaisjohtajan tehtävät, 

apulaisjohtaja etätyössä. 

 

Rehtorin tai apulaisjohtajan etätyö koulun 
tarpeen mukaan, esimerkiksi 

• Hallinnollista työtä ja suunnittelua 
 
Opettajan etätyö karanteenin aikana 

• Etäopetuksen antaminen / 
materiaalin suunnittelu 

• Erityisten painopistealueiden 
valmistelu opettamalleen luokka-
asteelle / opettamaansa aineeseen 

• OPS-työ. 
 
Mahdolliset sijaisjärjestelyt 

• Sijaisohjeen mukaan 
 

Perusopetuspäällikkö hoitaa 
välttämättömimmät hallinnolliset tehtävät 
(Ess, Rondo, Populus, D360, yms.). 
 
Opettaja määrätään toiminnasta 
vastaavaksi henkilöksi. 
 
Rehtorin tai apulaisjohtajan etätyö koulun 
tarpeen mukaan, esimerkiksi 

• Hallinnollista työtä ja suunnittelua 
 
Opettajan etätyö karanteenin aikana 

• Etäopetuksen antaminen / 
materiaalin suunnittelu 

• Erityisten painopistealueiden 
valmistelu opettamalleen luokka-
asteelle / opettamaansa 
aineeseen 

• OPS-työ. 
 
Mahdolliset sijaisjärjestelyt 

• Sijaisohjeen mukaan 
 
Koulun työjärjestykseen tehdään 
tarvittaessa muutoksia (muutokset 
lukuvuosisuunnitelmaan). 

Koulu suljetaan 
Opetusjohtaja vastaa valmistelusta 
 
Ei karanteenissa olevat opettajat siirretään 
toisiin kouluihin karanteenin ajaksi. 
 
Karanteenissa olevan opettajan etätyö 

• Etäopetuksen antaminen / 
materiaalin suunnittelu 

• Erityisten painopistealueiden 
valmistelu opettamalleen luokka-
asteelle / opettamaansa aineeseen 

• OPS-työ. 
 
 
Oppilaille annetaan tarvittavaa tukiopetusta 
ja mahdollisuuksia osoittaa osaamista ennen 
lukuvuoden päättymistä. 
 
Kouluun palattua arvioidaan, voidaanko 
lukuvuoden tavoitteet saavuttaa 
tukiopetuksen ja muun tuen avulla vai 
tuleeko menetetyt työpäivät korvata 
lisäämällä työpäiviä enintään kuudella 
päivällä (POL 23 §) 

1 – 2 viikkoa Jos rehtori on karanteenissa, apulaisjohtaja 
määrätään hoitamaan rehtorin virkaa. 
Rehtori etätyössä, virkavastuusta ja 
tehtävänjaosta sovitaan. Suunnitteluryhmän 

Perusopetuspäällikkö hoitaa 
välttämättömimmät hallinnolliset tehtävät 
(Ess, Rondo, Populus, D360, yms.). 
 

Koulu suljetaan 
Opetusjohtaja vastaa valmistelusta 
 
Ei karanteenissa olevat opettajat siirretään 
toisiin kouluihin karanteenin ajaksi. 



jäsen määrätään hoitamaan apulaisjohtajan 
tehtävää.  
 
Jos apulaisjohtaja on karanteenissa, 
suunnitteluryhmän jäsen määrätään 
hoitamaan apulaisjohtajan tehtävää. 
Apulaisjohtaja etätyössä, tehtävänjako 
sovitaan. 
 
Rehtorin tai apulaisjohtajan etätyö koulun 
tarpeen mukaan, esimerkiksi 

• Hallinnollista työtä ja suunnittelua 
 
Opettajan etätyö karanteenin aikana 

• Etäopetuksen antaminen / 
materiaalin suunnittelu 

• Erityisten painopistealueiden 
valmistelu opettamalleen luokka-
asteelle / opettamaansa aineeseen 

• OPS-työ. 
 
Mahdolliset sijaisjärjestelyt 

• Sijaisohjeen mukaan 

Opettaja määrätään toiminnasta 
vastaavaksi rehtoriksi. 
 
Rehtorin tai apulaisjohtajan etätyö koulun 
tarpeen mukaan, esimerkiksi 

• Hallinnollista työtä ja suunnittelua 
 
Opettajan etätyö karanteenin aikana 

• Etäopetuksen antaminen / 
materiaalin suunnittelu 

• Erityisten painopistealueiden 
valmistelu opettamalleen luokka-
asteelle / opettamaansa 
aineeseen 

• OPS-työ. 
 
Mahdolliset sijaisjärjestelyt 

• Sijaisohjeen mukaan 
 
Koulun työjärjestykseen tehdään 
tarvittaessa muutoksia (muutokset 
lukuvuosisuunnitelmaan). 
 
 

 
Karanteenissa olevan opettajan etätyö 

• Etäopetuksen antaminen / 
materiaalin suunnittelu 

• Erityisten painopistealueiden 
valmistelu opettamalleen luokka-
asteelle / opettamaansa aineeseen 

• OPS-työ. 
 
Oppilaille annetaan tarvittavaa tukiopetusta 
ja mahdollisuuksia osoittaa osaamista ennen 
lukuvuoden päättymistä. 
 
Kouluun palattua arvioidaan, voidaanko 
lukuvuoden tavoitteet saavuttaa 
tukiopetuksen ja muun tuen avulla vai 
tuleeko menetetyt työpäivät korvata 
lisäämällä työpäiviä enintään kuudella 
päivällä (POL 23 §) 
 
 

Yli 2 viikkoa Jos rehtori on karanteenissa, apulaisjohtaja 
määrätään hoitamaan rehtorin virkaa. 
Rehtori etätyössä, virkavastuusta ja 
tehtävänjaosta sovitaan. Suunnitteluryhmän 
jäsen määrätään hoitamaan apulaisjohtajan 
tehtävää.  
 
Jos apulaisjohtaja on karanteenissa, 
suunnitteluryhmän jäsen määrätään 
hoitamaan apulaisjohtajan tehtävää. 

Perusopetuspäällikkö hoitaa 
välttämättömimmät hallinnolliset tehtävät 
(Ess, Rondo, Populus, D360, yms.). 
 
Opettaja määrätään toiminnasta 
vastaavaksi rehtoriksi. 
 
Rehtorin tai apulaisjohtajan etätyö koulun 
tarpeen mukaan, esimerkiksi 

• Hallinnollista työtä ja suunnittelua 
 

Koulu suljetaan 
Opetusjohtaja vastaa valmistelusta 
 
Ei karanteenissa olevat opettajat siirretään 
toisiin kouluihin karanteenin ajaksi. 
 
Karanteenissa olevan opettajan etätyö 

• Etäopetuksen antaminen / 
materiaalin suunnittelu 



Apulaisjohtaja etätyössä, tehtävänjako 
sovitaan. 
 
Rehtorin tai apulaisjohtajan etätyö koulun 
tarpeen mukaan, esimerkiksi 

• Hallinnollista työtä ja suunnittelua 
 
Opettajan etätyö karanteenin aikana 

• Etäopetuksen antaminen / 
materiaalin suunnittelu 

• Erityisten painopistealueiden 
valmistelu opettamalleen luokka-
asteelle / opettamaansa aineeseen 

• OPS-työ. 
 
Mahdolliset sijaisjärjestelyt 

• Sijaisohjeen mukaan 
 
Oppilaille annetaan tarvittavaa tukiopetusta 
ja mahdollisuuksia osoittaa osaamista ennen 
lukuvuoden päättymistä. 
 

Opettajan etätyö karanteenin aikana 

• Etäopetuksen antaminen / 
materiaalin suunnittelu 

• Erityisten painopistealueiden 
valmistelu opettamalleen luokka-
asteelle / opettamaansa 
aineeseen 

• OPS-työ. 
 
Mahdolliset sijaisjärjestelyt 

• Sijaisohjeen mukaan 
 
Oppilaille annetaan tarvittavaa 
tukiopetusta ja mahdollisuuksia osoittaa 
osaamista ennen lukuvuoden päättymistä. 
 
Koulun työjärjestykseen tehdään 
tarvittaessa muutoksia (muutokset 
lukuvuosisuunnitelmaan). 
 
Mikäli useita kouluja osin karanteenissa 
voidaan yhdistää jäljellä olevia kouluja 

• Erityisten painopistealueiden 
valmistelu opettamalleen luokka-
asteelle / opettamaansa aineeseen 

• OPS-työ. 
 
 
Oppilaille annetaan tarvittavaa tukiopetusta 
ja mahdollisuuksia osoittaa osaamista ennen 
lukuvuoden päättymistä. 
 
Kouluun palattua arvioidaan, voidaanko 
lukuvuoden tavoitteet saavuttaa 
tukiopetuksen ja muun tuen avulla vai 
tuleeko menetetyt työpäivät korvata 
lisäämällä työpäiviä enintään kuudella 
päivällä (POL 23 §) 
 
Mikäli useita kouluja osin karanteenissa 
voidaan yhdistää jäljellä olevia kouluja 

 

 

 

 

  



LUKIOT 

 Yksittäinen oppilas  Yksi tai useampi luokka 
karanteenissa  

Koko koulu tai suuri osa oppilaista  

1 – 5 päivää 
 

Toimitaan kuten normaalin poissaolon 
aikana 
 

Toimitaan kuten normaalin poissaolon 
aikana 
 
 

Siirrytään heti alla olevan skenaarion 

mukaiseen työskentelyyn 

 

1 – 2 viikkoa  
Monimuoto-opetuksen mukaan lukien 
etäopetuksen (Zoom) ja tuntitallenteen 
(Kuopion KurssiTV) käyttöönotto 
mahdollisuuksien mukaan. 
  
Tieto opetuksen etenemisestä Wilman 
kautta ja opettajan tuottamien opetusta 
tukevien materiaalien jakaminen sovitun 
verkkoalustan kautta (O365, Moodle, 
Itslearning) 
 
Lukiokurssin kustantamoiden 
digimateriaalien tehokas käyttö.  Jos tarpeen 
vaihtaa paperinen kurssimateriaali 
digitaaliseksi, niin neuvotellaan kustantamon 
kanssa. 
 
 

 
< ---- sama toimintamalli 

 
< ---- sama toimintamalli 

Yli 2 viikkoa Oppilas 
Kts. ylläoleva toimintamalli + 
Ostetaan SnellmanEDU verkostosta 
kokonaisia lukiokursseja. 
 

 
< ---- sama toimintamalli 
 

 
< ---- sama toimintamalli 
 

 



 Yksittäinen opettaja karanteenissa Useampia opettajia karanteenissa Koko koulu tai suuri osa opettajista 
karanteenissa 

1 – 5 päivää 
 

Etätyö tai korvaava työ koulun tarpeen 
mukaan, esimerkiksi 

• Etäopetuksen antaminen / 
materiaalin suunnittelu, jos 
työkuntoinen karanteenin aikana. 

 

Etäopetuksen antaminen karanteenissa 
oleville oppilaille.  

• materiaalin suunnittelu, jos 
työkuntoinen karanteenin aikana 

• Muut aineen opettajat auttavat 
OTOna 
 

Monimuoto-opetuksen mukaan lukien 
etäopetuksen (Zoom) ja tuntitallenteen 
(Kuopion KurssiTV) käyttöönotto 
mahdollisuuksien mukaan. 
  
Tieto opetuksen etenemisestä Wilman kautta 
ja opettajan tuottamien opetusta tukevien 
materiaalien jakaminen sovitun verkkoalustan 
kautta (O365, Moodle, Itslearning) 
 
Lukiokurssin kustantamoiden digimateriaalien 
tehokas käyttö.  Jos tarpeen vaihtaa 
paperinen kurssimateriaali digitaaliseksi, niin 
neuvotellaan kustantamon kanssa. 
 
 

1 – 2 viikkoa Opettaja 
Kts. ylläoleva toimintamalli +  

• Ostetaan SnellmanEDU verkostosta 
kokonaisia lukiokursseja, jos 
opettaja ei pysty opettamaan oma 
opetusryhmää. 

 

 
Etäopetuksen antaminen karanteenissa 
oleville oppilaille.  

• materiaalin suunnittelu, jos 
työkuntoinen karanteenin aikana 

• Muut aineen opettajat auttavat 
OTOna 

• Ostetaan SnellmanEDU 
verkostosta kokonaisia 
lukiokursseja, jos opettaja ei 
pysty opettamaan oma 
opetusryhmää. 

•  
 

 

 
Monimuoto-opetuksen mukaan lukien 
etäopetuksen (Zoom) ja tuntitallenteen 
(Kuopion KurssiTV) käyttöönotto 
mahdollisuuksien mukaan. 
  
Tieto opetuksen etenemisestä Wilman kautta 
ja opettajan tuottamien opetusta tukevien 
materiaalien jakaminen sovitun verkkoalustan 
kautta (O365, Moodle, Itslearning) 
 
Lukiokurssin kustantamoiden digimateriaalien 
tehokas käyttö.  Jos tarpeen vaihtaa 
paperinen kurssimateriaali digitaaliseksi, niin 
neuvotellaan kustantamon kanssa. 
 



Ostetaan SnellmanEDU verkostosta 
kokonaisia lukiokursseja, jos opettaja ei pysty 
opettamaan oma opetusryhmää. 
 
 
 

Yli 2 viikkoa Kts. ylläoleva toimintamalli Kts. ylläoleva toimintamalli Kts. ylläoleva toimintamalli 

 

 

Tilanteessa, jossa rehtori on karanteenissa, apulaisrehtori määrätään heti hoitamaan rehtorin virkaa ja hoitamaan lukiolla 

välttämättömimmät toimet kuten ylioppilaskirjoitukset.  Rehtori on etätyössä, tehtävänjakoa sovitaan apulaisrehtorin ja 

mahdollisesti suunnitteluryhmän jäsenten kesken.   

 


