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Turvallisuusohjeita – lue tarkasti! 

Musiikkiopiston toiminta järjestetään oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus huomioiden. 
Noudatamme viranomaisohjeistuksia ja suosituksia. Alla olevia ohjeita päivitetään tilanteen 
muuttuessa. Ohjeistuksia löydät myös lopussa olevista linkeistä (THL, OKM ja OAJ). 
 
Opetuksen järjestäminen korona-aikana 

 Lähtökohtana on, että kaikki opetus on lähiopetusta, jossa noudatetaan turvavälejä.  

 Etäopetus ei ole vapaasti valittavissa oleva vaihtoehto, mutta erityisperustein (esim. 
oppilaan kuuluminen riskiryhmään, karanteeni) opettaja ja perhe voivat mahdollisuuksien 
mukaan sopia etäopetuksesta. Siihen voidaan siirtyä väliaikaisesti myös 
yksittäistapauksissa, jos opettaja tai oppilas on lievästi oireinen, mutta kuitenkin riittävän 
terve osallistuakseen soittotunnille etäyhteyden välityksellä.  

 Etäopetustunti on pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaista live-opetusta esim. Meetin 
välityksellä, mutta siihen voidaan yhdistää myös esim. videoiden lähettämistä ja 
kommentointia. 

 Jokaisen opettajan on syytä pohtia mahdollisen etäopetuksen järjestämistapoja jo 
etukäteen, sillä tarve etäopetukseen voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla.  

 Myös kaikissa ryhmäopetusaineissa (orkesterit, kuorot, muha, bändit jne.) noudatetaan 
turvavälejä. Orkesteri- ja kuoroharjoituksia pyritään järjestämään jaettuina 
stemmaharjoituksina, jolloin koko orkesteri/kuoro ei ole yhtä aikaa paikalla. Jokaisella 
soittajalla on oma teline, oma kynä ja kumi. Käytämme harjoituksissa opiston 
nuottitelineitä. Mikäli harjoituksissa on välttämättä oltava tauko, vältetään myös sen 
aikana lähikontakteja. Opettaja valvoo turvavälien toteutumista. 

 
Sairastuminen 

 Musiikkiopistolle ei saa tulla sairaana. Jos on lieviäkin koronaan viittaavia oireita, 
opetukseen ei voi osallistua. Opettajalla on oikeus käännyttää oirehtiva oppilas kotiin. 
Tällöin hän ilmoittaa asiasta huoltajalle. Jos oppilas sairastuu tunnin aikana, oireinen lapsi 
siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa (esim. 
vahtimestari). Asiasta ilmoitetaan vanhemmalle ja oppilas tulee noutaa kotiin mahd. pian. 
Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten 
tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja toimia sieltä saatavien ohjeiden 
mukaan. 

 Opettajan sairastuessa toimitaan normaalin käytännön mukaan. Opettaja soittaa rehtorille, 
keskustelee tilanteesta ja sijainen hankitaan tarvittaessa. Ensimmäistä peruuntunutta 
tuntia/lukukausi ei korvata oppilaalle.  

 
Hygienia opistolla 

 Turvaväleistä (1,5–2 metriä) huolehtiminen on tärkein koronan ehkäisykeino, sillä 
koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Musiikkiopistolla vältetään tilanteita, 
joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.  

 Muiden kuin oppilaiden ja musiikkiopiston henkilökunnan oleskelua tiloissa vältetään.  



 Oppilaiden odotusajat opistolla minimoidaan. Mikäli oppilas odottaa tai esim. tekee läksyjä 
opiston tiloissa oppituntien välissä, turvaväleistä on huolehdittava koko ajan.  

 Käsidesiä on jokaisessa luokassa ja aulatiloissa. Kädet pestään ennen ja jälkeen tunnin. 

 Desinfiointiainetta/-pyyhkeitä telineiden ja laitteiden puhdistusta varten on jokaisessa 
luokassa. Oppilas desinfioi itse käyttämänsä laitteet jokaisen tunnin alussa ja lopussa. 
Piano-opetuksessa opettaja hoitaa desinfioinnin.  

 
Ulkomaille matkustamisen ja karanteenin vaikutus opetukseen 

 Ulkomaille matkustamiseen ja karanteeneihin liittyen noudatetaan viranomaisohjeita.  
Karanteenin aikana opetus järjestetään etäopetuksena.  

 
Oppilaiden vanhemmat 

 Muiden kuin oppilaiden tuloa opiston tiloihin vältetään. Vanhemmat voivat saattaa pienen 
lapsen soittotunnille, mutta odottelua tunnin aikana opistolla tulee välttää.  

 Aikuisten välisiä kontakteja vältetään, joten vanhemmat eivät lähtökohtaisesti ole mukana 
soittotunneilla. Poikkeuksia voidaan tehdä esim. aloittavan tai nuoren oppilaan kohdalla. 
Tällöin vanhemmille voidaan suositella maskin käyttöä.  

 
Luokkien maksimihenkilömäärä turvavälein 

 Pienissä opetusluokissa voi olla 2-3 henkilöä kerrallaan. Koululuokkiin mahtuu turvavälein 
korkeintaan 6-10 henkilöä. Opettaja valvoo turvavälien noudattamista. 

 
Konserttikäytännöt 

 Mäenpää-salissa esiintyjien määrä rajataan toistaiseksi kymmeneen ja Tanssisalissa 
kuuteen oppilaaseen. Yhtä esiintyjää kohti voi konserttiin tulla korkeintaan kaksi kuulijaa, 
jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Mäenpää-salin ja Nummelan kirkkosalin 
maksimihenkilömäärä on toistaiseksi 35, Tanssisalin 20 hlöä.  

 
Opettajahuone 

 Opettajahuone on käytössä, mutta sielläkin turvaväleistä on huolehdittava. Lohjalla 
huoneessa voi olla korkeintaan kuusi henkilöä kerrallaan. 

 
 
 
Tärkeitä linkkejä: 

Taiteenperusopetusliitto (TPO) 
Viranomaissuositukset koronaviruksen ehkäisemiseksi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
Ajankohtaista koronaviruksesta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM): 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteet ja verkkouutiset 
Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla 

Opetushallitus (OPH) 
Taiteen perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen 

OAJ 
Koronavirus - opetus poikkeusoloissa 

 

https://uutiskirje.emo.fi/go/5054151-287199-1792877
https://uutiskirje.emo.fi/go/5054147-455798-1792877
https://uutiskirje.emo.fi/go/5054157-410443-1792877
https://uutiskirje.emo.fi/go/5054156-199182-1792877
https://uutiskirje.emo.fi/go/5054149-220626-1792877
https://uutiskirje.emo.fi/go/5054158-124055-1792877

