
 

 

Lukiokoulutuksen yleiset ohjeet koronainfektion ehkäisemiseksi 

  

Lukiokoulutuksessa noudatetaan viranomaisten antamia yleisiä toiminta- ja turvallisuusohjeita sekä 

Tampereen kaupungin tekemiä linjauksia. Lisäksi jokainen lukio on laatinut omat käytännön 

toimintaohjeensa. 

Jokaisen tulee noudattaa annettuja ohjeita. 

 Tule vain terveenä oppilaitokseen 

 Pese kädet ja käytä käsidesiä usein 

 Yski kertakäyttöiseen nenäliinaan 

 Pidä etäisyyttä muihin 1 - 2 metriä mahdollisuuksien mukaan 

 Kantamalla vastuuta itsestämme kannamme samalla vastuuta toinen toisistamme 

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Kokoukset pidetään edelleen ensisijaisesti etäkokouksina ja 

liikkumista eri lukioiden tai muiden kaupungin yksiköiden välillä tulee välttää. 

Katso myös: 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM 

Opetushallitus (OPH) 

Tampereen kaupunki 

 

Riskiryhmään kuuluvat 

Vakavaan koronavirusinfektion vaaraa voivat lisätä sellaiset perussairaudet, jotka merkittävästi huonontavat 

keuhkojen ja sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Tarvittaessa hoitava lääkäri tekee arvion siitä, 

onko henkilön perussairaus niin vakava, että hänellä on riski sairastua vakavaan koronavirusinfektioon. 

Lähde: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-

19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat 

 

Infektio-oireiset henkilöt 

Jos sairastut, jää kotiin lepäämään. Oppilaitokseen ei saa tulla oireisena. 

Koronaviruksen aiheuttamia oireita voivat olla: 

 yskä 

 kurkkukipu 

https://thl.fi/fi/
https://minedu.fi/etusivu
https://www.oph.fi/fi
http://www.tampere.fi/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat


 

 

 kuume 

 hengenahdistus 

 lihaskivut 

 vatsaoireet 

 päänsärky 

 haju- ja makuaistin katoaminen 

Mikäli henkilö sairastuu kesken päivän, tulee hänen välittömästi ottaa yhteyttä puhelimitse 

terveysviranomaiseen. Tässä ohje, mikäli sairastut kesken päivän: 

Tammerkosken lukion opiskeluterveydenhuolto  

https://www.tamlu.net  

eila.savolainen@tampere.fi 

puhelin 040 800 4862  

Sammonkatu 2  

33540 Tampere  

  

Avovastaanotto on toistaiseksi suljettu, yhteydenotot puhelimitse tai sähköisesti. 

Hoidon tarpeen arviot tehdään puhelimitse.  Hengitystieoireisena tulee olla oman lukion terveydenhoitajaan 

yhteydessä. Illalla ja viikonloppuna yhteys terveyspalvelujen neuvontaan  (03 10023 tai 03 5657 0023 joka 

päivä klo 7-22) . 

Covid-19 -testiin tehdään lähete yhteydenoton ja haastattelun perusteella. 

Ellei oma terveydenhoitaja ole paikalla, yhteys Tullinkulman keskitetyn opiskeluterveydenhuollon tiimiin 2 

(040 806 2459). Tiimien ajanvaraus- ja neuvontanumerot palvelevat ma - to klo 8.15 - 14, pe klo 8.15 - 13. 

Opiskeluterveydenhuollon lääkärille ajanvaraus terveydenhoitajan kautta. 

TAYSin koronaneuvontanumero on 03 3116 5333 (avoinna ympäri vuorokauden) 

  

Jokaisella lukiolla on varattu erillinen tila, jossa oireita saanut henkilö voi odotella jatkotoimenpiteitä. 

Jos oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta 

Koronatartuntaan ja altistuksiin liittyvä tiedottaminen kuuluu terveysviranomaisille. 

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Täältä saadaan myös 

toimintaohjeet, mm. karanteenin, tilojen sulkemisen ja siivouksen osalta. 

Lukioilla on valmius siirtyä etäopetukseen, mikäli tiloja joudutaan altistumisen vuoksi sulkemaan. 

https://www.tamlu.net/
http://#OnlyHTTPAndHTTPSAllowed
https://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta?p_p_id=Portti2Map_WAR_portti2mapportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&published=true&viewId=3283&coord=329072.0497_6822531.3933&zoomLevel=11&isCenterMarker=true
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto/ajanvaraus/tiimi-2.html
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto/ajanvaraus/tiimi-2.html


 

 

  

Hyvä hygienia 

Hyvä käsi- ja yskimishygienia vähentää tartuntamahdollisuutta. Jokaisen tulee omalta osaltaan huolehtia 

hyvästä hygieniasta ja noudattaa annettuja ohjeita. 

 Pese kädet ennen ruokailua, kun tulet ulkoa sisään, wc-käynnin jälkeen ja kun olet aivastanut tai 

yskinyt 

 Yski ja aivasta hihaasi, kyynärtaipeeseen 

 Käytä kertakäyttönenäliinoja 

 Oma pieni käsidesi lisävarusteena helppo ja käyttökelpoinen tapa huolehtia eri tilanteissa 

käsihygieniasta 

Pirkanmaan Voimia Oy tuottaa lukioille sekä ateria- että siivouspalvelut. Tarvittaessa otetaan käyttöön 

tehostettu siivous mm. wc-tiloissa sekä ote- ja kosketuspinnoilla. Altistuneet tilat siivotaan erillisen 

ohjeistuksen mukaisesti, jonka jälkeen tilat voidaan ottaa heti käyttöön. 

Ennen ruokailua pestään kädet tai käytetään käsidesiä. Ruokailuja on porrastettu lisää tai tiloja väljennetty 

mm. ottamalla käyttöön uusia aputiloja. 

Hygieniasta huolehditaan myös ruuanvalmistuksessa ja jakelun aikana. 

Oppilaitosten turvallisuus 

 Noudatetaan ajantasaisia viranomaisohjeita, neuvoja ja suosituksia. 

 Viranomaisten antamia tiedotteita ja ohjeita seurataan sekä lukiokoulutustasolla että yksittäisissä 

lukioissa. Uudet suositukset ja määräykset otetaan käyttöön niissä annettujen aikataulujen 

mukaisesti. 

 Tarvittaessa koulutuksen järjestäjä ja kaupungin tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat 

tarkemmin kouluilla noudatettavista käytännöistä. 

Tammerkosken lukion ohjeet 

 Ulkoa tullessa kädet aina pestään. 

 Jokainen oppitunti aloitetaan aina käsien pesun tai käsien desinfioinnin kautta. Hoida asia kuntoon jo 

välkällä! 

 Olisi hyvä tuoda ja käyttää omaa käsidesiä. 

 Oppitunneilla ja tauoilla toimitaan tilan mahdollistamia suositeltuja turvavälejä noudattaen. Pyritään 

suositeltuun 1-2 metrin väleihin aina, kun mahdollista. 

 Oppitunneilla istutaan kurssien 1. oppitunneilla tehdyn istumajärjestyksen mukaan, jotta mahdollinen 

tartuntaketjujen jäljitys on myöhemmin mahdollista. 

Ruokailu 

 Kouluruokailuun jonottaessa, astian palautuksessa ja ruokailtaessa noudatetaan turvavälisuosituksia. 

 Opiskelijaravintolaan mennään ravintolan keskiosan ovesta. 

 Ruoka noudetaan linjastoista. 

 Ravintolaan ei jäädä viettämään aikaa. 

 Astiat palautetaan palautustiskille ja salista poistutaan kahvila Pulinan ovesta. 

 Ennen kouluruokailua pestään kädet tai käytetään käsidesiä. Käsidesiä on kouluravintolaan tullessa. 

 Ruokailuvuorot on porrastettu. Aikataulu on tarkoitettu noudatettavaksi. 



 

 

Sairaus ja karanteeni 

 Sairaana, oireisena, karanteenissa tai omaehtoisessa karanteenissa ei tulla kouluun. Opiskelija näkee 

tehtävät yms. Wilmasta ja suorittaa ne kotona. Poissaolot ilmoitetaan ja kuitataan normaalisti. 

 Karanteenissa tai omaehtoisessa karanteenissa oleva tai lievästi oireileva opettaja tiedottaa tilanteesta 

opiskelijoitaan ja antaa kyseisten omien tuntiensa opetuksen kotoaan käsin etänä. Lähtökohtaisesti 

opiskelijat opiskelevat tällaiset yksittäiset etäopetustunnit aiemmin määritellyssä opetustilassa. 

 Ulkomaan matkoilta ja risteilyitä palaavat opiskelijat noudattavat yleisiä karanteenisuosituksia ja 

tulevat kouluun vasta karanteeniajan päätyttyä. 

Kasvomaskit 

THL on antanut suosituksen kasvomaskien käytöstä. THL:n suositus koskee niitä sairaanhoitopiirejä, 

joissa on esiintynyt koronatartuntoja viimeisen kahden viikon aikana. Suositus ei koske työyhteisöjä. Niiden 

kohdalla asiantuntijalaitoksena toimii Työterveyslaitos. 

THL suosittaa maskin käyttöä, kun 

 olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää 

 olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua 

kodin ulkopuolella 

 palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja 

lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.  

Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta. 

Lukiokoulutuksen osalta annetaan vahva suositus käyttää kasvomaskia koulun järjestämissä tilanteissa, 

joissa osana suunniteltua opetusta siirrytään julkisella kulkuneuvolla esim. tutustumis- tai opintokäynnille. 

Sama vahva maskisuositus koskee koulun varaamaa tilausajoliikennettä. 

Lukioiden toiminnan suunnittelun lähtökohtana on ollut, että turvavälit voidaan pitää edellyttäen, että 

suosituksia noudatetaan. 

Mahdollista maskitarvetta liikennevälineissä sekä satunnaisista syistä johtuvaa äkillistä muuta maskitarvetta 

varten lukioiden tulee hankkia kasvomaskeja. Määrä arvioidaan koulukohtaisesti edellä kuvatuin perustein. 

Itse kukin voi luonnollisesti käyttää omakustanteisesti maskia, visiiriä ja muita suojavarusteita, mikäli kokee 

sen tarpeelliseksi. 

Kantamalla vastuuta itsestämme kannamme samalla vastuuta toinen toisistamme. 

 
 


