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JHL SIVISTYSALAT
KOOTTUJA OHJEITA TURVALLISEEN KOULUUNPALUUSEEN

JHL:N OHJEET
Kaikki koronaan ja työelämään liittyvä ohjeistus
on koottu liiton verkkosivuille (esim.
lomautukset, yt-menettely, valmiuslain
aiheuttamat työvelvoitteet ja rajoitukset jne).
https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/koronavir
uksen-leviamisen-vaikutukset-tyohon/
tai
https://www.jhl.fi/koronavirus
Työttömyysturva-asiat löydät osoitteesta
https://tyottomyyskassa.jhl.fi
Erityisiä ohjeita työttömyysturvasta
kesäkeskeytyksen ajalle

OPETUSVIRANOMAISTEN
OHJEET JA MÄÄRÄYKSET
Opetushallituksen ohjeita ja määräyksiä koottuna
https://www.oph.fi/fi/koulutus-jatutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
Opetus-ja kulttuuriministeriön sekä THL:n
ohjeita ja määräyksiä mm. lähiopetukseen
palattaessa 14.5. alkaen
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ohje
ita-tueksi-lahiopetuksen-turvalliseenjarjestamiseen-ja-tilojen-kayttoon

https://tyottomyyskassa.jhl.fi/ohjepankki/hakuoh
jeet/hakuohje-koulunkayntiavustajalle/

HYGIENIA- JA
TERVEYSOHJEITA

YHTEISTOIMINTAOHJEITA

Työterveyslaitoksen ohjeita siivoukseen

Työturvallisuuskeskuksen ohjeet työsuojelun
yhteistoiminnasta sekä muita työturvallisuusohjeita

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohjesiivoukseen

https://ttk.fi/

Työterveyslaitoksen ohjeita henkiseen
hyvinvointiin

KT & kumpp. Ohje perusopetuksen järjestäjille
https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/ovtes/tyonte
kijoiden-paluu-tyohon-peruskouluissa
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OLET AVAINHENKILÖ KORONAN
TORJUNNASSA
KIRJOITTANUT REETTA KUOSMANEN, SIVISTYSALOJEN TIIMINVETÄJÄ, JHL
Tässä on koottuna JHL:n sekä
viranomaistahojen voimassaolevia
ohjeita ja määräyksiä
perusopetuksen lähiopetukseen
palattaessa toukokuun 2020
puolessa välissä.
Lista ja ohjeet päivittyvät tilanteen
edetessä, joten seuraa JHL:n ja
mainittujen viranomaistahojen
viestintää. Kesälomien jälkeisestä
ajasta ei vielä ole tarkkaa varmuutta.

Työtovereiden turvallinen ja
terveellinen paluu työpaikoille
varmistetaan tiiviillä
yhteistoiminnalla ja hyvällä
viestinnällä kaikkien osapuolten
kesken (työssäolevat, työhönpalaavat, opettajat, koulun johto,
perheet).
Ole avoin, kysy, kuuntele ja välitä
oikeaa tietoa ympärillesi.

On paljon avoimia kysymyksiä
työhön palaamisen turvallisuuteen
liittyen, mihin ei ole vastauksia
kenelläkään.
Sinulla on huipputärkeä tehtävä
turvallisen työhönpaluun
onnistumiseksi. Me onnistumme
koronan torjunnassa sinun
ammattitaitosi tähden.

"ONNISTUMME
KORONAN
TORJUNNASSA SINUN
AMMATTITAITOSI
TÄHDEN."

TURVALLINEN
TYÖHÖNPALUU

Työpaikalle on hyvä perustaa
turvallisen työhönpaluun-ryhmä
huolehtimaan ohjeistuksesta sekä
varmistamaan ohjeiden ja
käytäntöjen saattamisesta kaikkien
tietoon.

KIRJOITTANUT
TUULA HAAVASOJA,
TYÖYMPÄRISTÖASIANTUNTIJA, JHL

Tartuntojen leviämisen estäminen
on jokaisen vastuulla. Hyvä käsi- ja
yskimishygienia kuuluu kaikille.
Työpaikalla työnantaja huolehtii
järjestelyistä ja uusien toimintatapojen käytäntöön saattamisesta:
vesi, saippua, kertakäyttöiset
käsipyyhkeet ja käsienpesuohjeet
käsidesi kaikkien ulottuville
sosiaalitilojen turvallinen käyttö
esimerkiksi vuorottain
- yhteiskäyttöisten tilojen ja
pintojen tehostettu siivous
työskentelyetäisyyksistä ja väljyydestä huolehtiminen
- henkilökohtaisten suojavälineiden saatavuudesta
huolehtiminen ja turvallisen käytön
ohjeistaminen.

Turvallisen työpaikalle paluun
varmistamiseksi on huolehdittava:
1. Riskien arvioinnin ja ohjeistuksen
päivittämisestä
2. Hygieniasta ja turvaetäisyyksistä
työpaikalla
3. Turvallisesta liikkumisesta työssä
ja työmatkoilla
4. Työhönpaluun käytännöistä ja
tarvittavasta työn mukauttamisesta
5. Karanteeniohjeistuksen
päivittämisestä
Työnantajalla on ensisijaisesti vastuu
työturvallisuudesta. Työhönpaluun
järjestelyt on hoidettava tiiviisti
työsuojelun yhteistoiminnassa.
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KOULUJA
KOSKEVIA
LISÄHUOMIOITA
TILOJEN
KÄYTTÖ
OPETUSHALLITUKSEN
OHJEISTA

• Koulun tilaratkaisut toteutetaan
niin, että oppilaita on kouluissa
kerralla aiempaa vähemmän.
Tyhjillään olevia (esim. toisen
asteen oppilaitosten) opetustiloja
voidaan tarvittaessa ottaa tähän
käyttöön.
• Alakouluissa opetusryhmät
pidetään erillään koko
koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja
valinnaisissa
aineissaopetusryhmä voi vaihtua,
mikäli opetusta ei voida muutoin
toteuttaa.
• Mikäli opetusryhmien erillään
pitäminen esim. yläkouluissa on
mahdotonta, panostetaan
väljyyteen ja pyritään
porrastamaan opetusta
mahdollisuuksien mukaan.
• Kouluruokailu järjestetään
oman
luokan tai ryhmän kanssa, ei
yhteis-ruokailua ruokasalissa.
Ruokasalia voi kuitenkin käyttää
porrastetusti.
• Hygieniasta huolehditaan
ruuanvalmistuksen ja
-jakelun sekä syömisen aikana.

PERUSOPETUS
JA AP/IPKERHOT
TURVALLINEN
JÄRJESTÄMINEN JA
RISKIRYHMISTÄ

Opetushallitus on laatinut kattavat
ohjeet perusopetuksesta sekä
aamu- ja
iltapäiväkerhotoiminnasta.
PERUSOPETUS
https://www.oph.fi/fi/koulutus-jatutkinnot/145-alkaenlahiopetukseen-palaaminenperusopetuksessa
AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
https://www.oph.fi/fi/koulutus-jatutkinnot/145-alkaen-siirtyminennormaaliolojen-lainsaadannonmukaiseen-aamu-ja
KARANTEENIN
MÄÄRÄTTY TYÖNTEKIJÄ
Karanteeniin henkilön voi
määrätä vain kunnan ja
sairaanhoitopiirin
tartuntatautilääkäri
(tartuntatautilaki 1227/2016).
Karanteenin määrätyn
työntekijän kanssa voidaan
tarvittaessa sopia etätyöstä.
Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on
määrätty olemaan poissa
työstään jonkin tartuntataudin,
esimerkiksi koronaviruksen,
leviämisen estämiseksi.

KASVATUS- JA OHJAUSALAT

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on
määrätty karanteeniin ja
huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.
RISKIRYHMÄSSÄ?
Jos sinä tai läheisesi kuulutte
riskiryhmään, ole yhteydessä
työnantajaasi ja työterveyteen
työjärjestelyiden tiimoilta.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit
-ja-rokotukset/taudit-jatorjunta/taudit-jataudinaiheuttajat-ao/koronavirus-covid-19/vakavankoronavirustaudin-riskiryhmat
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LOMAUTUS TAI TYÖNTEON- JA
PALKANMAKSUN KESKEYTYS
TYÖTTÖMYYSTURVA PALKANSAAJALLE
Lomautuksesta ja palkanmaksun
keskeyttämisestä sekä
työttömyysturvasta saat lisätietoja
täältä:

https://tyottomyyskassa.jhl.fi/tietoaetuuksista/lomautus-ja-tyonteonkeskeytys/

Koulujen loma-ajat ovat suurelle osalle
koulunkäynninohjaajista hankalia
johtuen siitä, että heille ei useinkaan
järjestetä muuta työtä koulujen lomaajoille. Työsopimuslaki (2 luku 5 §)
velvoittaa työnantajan, joka tarvitsee
lisää työntekijöitä, ensisijaisesti
tarjoamaan osa-aikaisille työntekijöille
heille sopivia tehtäviä.

JHLn työttömyyskassan
työttömyysturvaopas löytyy
esimerkiksi tästä:
https://tyottomyyskassa.jhl.fi/tyotto
myysturvan-perusopas-vuodelle2020/

https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattial
at/kasvatus-jaohjausala/koulunkaynninohjaajat-2/

"OLE AVOIN, KYSY,
KUUNTELE JA VÄLITÄ
OIKEAA TIETOA
YMPÄRILLESI."

LOMAUTUKSEEN
RINNASTETTAVA SYY
TYÖTTÖMYYSTURVA JA
TYÖSOPIMUSLAKI
Työttömyysturvaan oikeuttavan
lomautuksen perusteena on yleisesti
työsopimuslain mukainen
tuotannollinen tai taloudellinen syy.
Ansiopäivärahaan voi olla myös oikeus
lomautukseen rinnastettavan syyn
perusteella. Tällaisia syitä ovat:
· virkamies tietyissä
tilanteissa pidätetään viralta
· perhepäivähoitajalla
ei ole lapsia hoidettavana hänestä
itsestään riippumattomasta syystä
työsuhteen pysyessä muutoin voimassa

KASVATUS- JA OHJAUSALAT

· työnteko ja palkanmaksu
keskeytetään työsopimuksessa olevan
ehdon vuoksi. Tämä koskee erityisesti
niitä koulunkäynninohjaajia, joiden
työsopimuksessa on sovittu työnteon
ja palkanmaksun keskeytyksestä
koulujen loma-aikoina.
· työnteko estyy työntekijästä tai
työnantajasta riippumattomasta syystä
esimerkiksi työpaikkaa kohdanneen
tulipalon tai poikkeuksellisen
luonnontapahtuman vuoksi
Päivärahaa maksetaan lomautukseen
rinnastettavan syyn ajalta samoin
perustein kuin lomautetuille.
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