
Wiitaunionin sivistystoimen koronaohjeet ja suositukset 12.12.2020

Wiitaunionin  sivistystoimessa  noudatetaan  seuraavaa  valtakunnallisiin  suosituksiin  pohjautuvaa

koronaohjeistusta.  Palvelut,  erityisesti  varhaiskasvatus  ja  perusopetus,  pyritään  toteuttamaan

mahdollisimman normaalisti, silti turvallisuudesta tarkasti huolehtien. 

Palveluiden väliaikaisesta  sulkemisesta  tai  muista muutoksista  päättää Wiitaunionin johtoryhmä.

Perusopetuksen oppilailla on vahva lakisääteinen oikeus lähiopetukseen, joten koulujen sulkeminen

vaatii tartuntatautiviranomaisen päätöksen. 

Näitä ohjeita päivitetään valtakunnallisten suositusten, ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus  toimii  sekä  Pihtiputaalla  että  Viitasaarella  normaalisti.  Varhaiskasvatuksessa

noudatetaan tehostettuja hygienia- ja turvavälikäytäntöjä.   

Tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa.

Vanhempien kanssa pidettävissä pidemmissä keskusteluissa (esim. vasut) suositaan etäyhteyksiä tai

käytetään kasvomaskeja. 

Lapsia  tuotaessa  huomioidaan,  että  vanhemmat  eivät  tule  eteistä  pidemmälle.  Lapsen  sisään

kirjauksen tekee henkilökunta.    

Tarpeettomia  ryhmien  yhdistämisiä  vältetään.  Kaikki  vierailut  ja  retket  on  toistaiseksi  peruttu.

Joulujuhlat järjestetään oman ryhmän kesken. 

Ruokailussa kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan. Aikuiset annostelevat ruoan. 

Kiinnitämme huomiota lelujen pesuun. Lasten ei ole suositeltavaa tuoda unileluja tai muita omia

leluja varhaiskasvatukseen.



Perusopetus

Lähiopetus  järjestetään  tehostettuja  hygienia-  ja  turvavälisuosituksia  noudattaen.  Oppilaat

opiskelevat pääsääntöisesti oman luokkansa kanssa ja ryhmien sekoittumista pyritään välttämään.

Osa opetusryhmistä voi olla sekaryhmiä, jos se on välttämätöntä opetuksen järjestämisen takia. 

Välitunnit ja ruokailu on porrastettu. Ruokailussa noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjeistusta. 

Koulukuljetukset  järjestetään  normaalisti.  Kuljetuksissa  noudatetaan yleisiä  hygieniasääntöjä  ja

kuljettajat käyttävät kasvomaskeja.

Koulujen henkilökunnalle suositellaan kasvomaskin tai visiirin käyttöä. 

Koulun  ulkopuolisten  ihmisten  vierailut  on  toistaiseksi  peruttu.  Vanhempien  kanssa  suositaan

etätapaamisia. Joulujuhlat järjestetään oman luokan kesken. 

Arviointikeskustelut järjestetään etäyhteydellä karanteenissa oleville. 

Oppilashuollon palvelut toimivat normaalisti sekä etäyhteyden kautta. 

Kerhotoiminta  ja  aamu-  ja  iltapäiväkerhot  toimivat  normaalisti.  Toiminnassa  huomioidaan

turvavälit  ja  toimitaan  mahdollisimman  paljon  väljästi  ulkotiloissa.  Välipala

syödään omassa pienryhmässä, porrastetusti. 

Etäopetus (Pol 18 §)

Karanteenissa  olevat  oppilaat  opiskelevat  etäopetuksessa.  Etäopetus  toteutetaan  lukujärjestyksen

mukaisesti  etäyhteyden  avulla.  Etäopetuksessa  oleville  järjestetään  ruokailu  päivittäin

annospaketteina. 

Riskiryhmät (Pol 18 §)

Jos  oppilas  tai  hänen  perheenjäsenensä  kuuluu  riskiryhmään,  hän  voi  anoa  etäopetusta  koulun

rehtorilta. 



Poikkeukselliset opetusjärjestelyt - opetuksen vuorottelu ja koulujen sulkeminen (Pol 20a§)

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä, jos tartuntatautiviranomainen antaa päätöksen

opetukseen käytettävien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan. Päätös annetaan tartuntatautilain 

58 §:n nojalla.

Vuorottelu tarkoittaa siirtymistä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ja sitä voidaan käyttää vain,

jos  tartuntatautiviranomaisen  päättämien  rajoitustoimenpiteiden  takia  lähiopetusta  ei  voida

koronavirustilanteen vuoksi turvallisesti järjestää. Kyseessä on poikkeustilanne, jossa noudatetaan

määräaikaista perusopetuslain 20a §. 

Myös  koulun  sulkeminen  edellyttää  sitä,  että  lähiopetusta  ei  voida  tartuntatautiviranomaisen

päättämisen rajoitustoimenpiteiden takia järjestää turvallisesti. Koulun sulkeminen poikkeustilanne,

jossa noudatetaan myös määräaikaista perusopetuslain 20a §. 

Päätöksenteon vaiheet:

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

mukaisen päätöksen koulun tilojen sulkemisesta kokonaan tai osittain.   Aluehallintovirasto

tekee päätöksen silloin, kun se on tarpeen usean kunnan alueella.

2. Opetuksen  järjestäjä  voi  tämän  jälkeen  päättää  siirtymisestä  poikkeuksellisiin

opetusjärjestelyihin,  jos  opetusta  ei  voida  tartuntatautiviranomaisen  tekemän  päätöksen

vuoksi  järjestää  turvallisesti  lähiopetuksena  koulussa  tai  muussa  opetuksen

järjestämispaikassa. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain silloin, kun se

on välttämätöntä opetuksen turvalliseksi järjestämiseksi.

3. Wiitanionin sivistyslautakunta on delegoinut toimivaltaansa Pol 20a § osalta sivistystoimen

toimialajohtajalle 31.12.2020 saakka. 

Poikkeuksellisiin  opetusjärjestelyihin  siirtymistä  koskeva päätös  voidaan tehdä enintään  yhdeksi

kuukaudeksi  kerrallaan.  Opetuksen  järjestäjä  voi  tehdä  päätöksen  poikkeuksellisten

opetusjärjestelyiden jatkamisesta, jos se on edelleen välttämätöntä ja tartuntatautiviranomainen on

jatkanut  päätöstä  koulun  tilojen  sulkemisesta  kokonaan  tai  osittain.  Poikkeuksellisten

opetusjärjestelyiden  aikana  opetusta  voidaan  järjestää  osittain  tai  kokonaan  muuna  kuin

lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Lapsen oikeuksien rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista,

tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.



Lukio

Lukiolaki  mahdollistaa  opetuksen järjestämisen  etäyhteyksiä  käyttämällä,  joten  lukio voi  siirtyä

etäopetukseen jouhevasti. 

Pihtiputaan lukio on etäopetuksessa lukuvuoden 2020 loppuun saakka. 

Viitasaaren  lukiossa  sekä  opiskelijoille  että  henkilökunnalle  suositellaan  kasvomaskien  käyttöä.

Opiskelijoille suositellaan kasvomaskien käyttöä myös koulukuljetuksissa. Opiskelijat voivat hakea

maskeja lukion toimistosta. 

Lukioon tutustuminen järjestetään etäyhteyksien välityksellä. 

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat on suljettu välituntisin aikana 18.12.2020 saakka.

Iltaisin nuorisotiloille otetaan rajoitettu määrä nuoria kerrallaan. 

Henkilökunnalle ja nuorisotalon kävijöille suositellaan kasvomaskien käyttöä. 

Etsivä nuorisotyöntekijä on tavoitettavissa normaalisti sekä etäyhteyden välityksellä. 

Nuorten työpajalle suositellaan kasvomaskien käyttöä sekä henkilökunnalle että pajalaisille. 

Kirjasto

Kirjasto sekä omatoimikirjasto palvelevat normaalisti. 

Henkilökunta käyttää maskia tai visiiriä ja kasvomaskin käyttöä suositellaan myös asiakkaille. 

Liikuntapalvelut

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa jatketaan normaalisti turvallisuussuositusten turvin.

Wiitaunionin linjaukset ja ohjeistukset liikuntatilojen käyttöön:



Harjoituksissa ovat mukana vain urheilijat, valmentajat ja tarvittavat toimihenkilöt. Sisätiloissa 
tapahtuvaan harjoitustoimintaan ei päästetä yleisöä.

Kasvomaskia suositellaan käytettävän THL:n maskisuosituksen mukaisesti. Maskin käytössä tulee 
huomioida siihen liittyvät ohjeet

Toimintaan ei saa osallistua, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.

Tapahtuma- ja toimipistekohtaisia enimmäishenkilömääriä on ehdottomasti noudatettava.

Puku- ja pesuhuonetilojen käyttöä suositellaan välttämään. Jos tämä ei ole mahdollista, ko. tiloissa 
suositellaan viettämään aikaa mahdollisimman vähän, turvavälit ja yleinen hygienia huomioiden.

Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen 
harjoituksen. 

Tiloissa tulee huolehtia turvaväleistä. 

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston joulukonsertit viikoilla 50 ja 51 on peruttu. 

Kansalaisopisto

Kurssien maksuehdot:

Kansalaisopiston  opetus  järjestetään  mahdollisuuksien  mukaan  lähiopetuksena.  Opetustilanteissa
huomioidaan turvavälit  ja  suositellaan  sekä henkilökunnalle  että  opiskelijoille  kasvomaskien  tai
visiirien käyttöä 

Mikäli lähiopetusta ei pystytä koronatilanteen vuoksi järjestämään, opetus jatkuu mahdollisuuksien
mukaan verkko-opetuksena. Jos kurssi jatkuu verkossa, kurssimaksua ei palauteta.

Mikäli  kurssia  ei  voida jatkaa  verkko-opetuksena  ja  se joudutaan perumaan kokonaan,  laskutus
tapahtuu jo toteutuneiden kurssikertojen mukaan (laskutus vähintään 10 euroa).

Jos opiskelija sairastuu tai joutuu karanteeniin, ovat normaalit peruutusehdot voimassa. 


