
HELSINGIN MONTESSORI-KOULU 
VARAUTUMISSUUNNITELMA HÄIRIÖTILANTEEN VARALLE 03/2022 
 

Varautumistaso ja 
triggerit 

Tiedottaminen, tiedonkulku toimenpiteet vastuut varusteet 

Taso 0 
Ei hälytystä,  
Normaali varautu- 
minen 
 
Eskaloituu: 
Viranomaisilmoi- 
Tuksella jonka  
rehtori välittää  
henkilökunnalle 
 

Rehtori vastaa koko koulun 
tiedotuksesta ja henkilöstölle 
sekä ulkopuolisille tahoille 
tiedottamisesta (TIEDOTTEET, 
VIIKKOVIESTIT, SÄHKÖPOSTI) 
 
Luokanopettaja vastaa 
luokkakohtaisesta ja 
yksilökohtaisesta tiedotta-
misesta (TRANSPARENT 
CLASSROOM, SÄHKÖPOSTI, 
 JA LUOKAN WHATSAPP) 
 
Tuntiopettaja vastaa 
ryhmäkohtaisesta 
tiedottamisesta ja ryhmän 
jäsenten ykilökohtaisesta 
tiedottamisesta.  
(TRANSPARENT CLASSROOM, 
SÄHKÖPOSTI, JA LUOKAN 
WHATSAPP) 
 

Kynät ja muut työvälineet on jaettu 
koteihin 
 
Käyttöoikeudet ja salasanat tarpeen 
mukaan sähköisiin alustoihin 
 
Turvallisuusohjeiden päivitys 
 
Luokanopettaja ylläpitää oppilaiden 
nimilistat ja perustiedot Transparent 
Classroomissa  
 
Oppilaiden nimilistat, hetut ja huoltajien 
yhteysstiedotuokissa paperitulos- 
teena 
 
Opettaja tutustuu 
turvallisuussuunnitelmaan ja 
Ilmoittaa päivitystarpeista 

Rehtori 
 
Luokanopettaja 
 
Tuntiopettaja 
 
IP vastaava 
 
ohjaaja 

Nimilistat ym. tiedot printattuna alustalla 
luokissa 
 
Luokissa turvallisuussuunnitelman kopiot 

Taso 1 
Viranomaisohjeiden 
mukainen 
valmistautuminen 
mahdolliseen 
häiriötilanteeseen 
 72 tunnin kuluessa 
(mahdollinen 
siirtyminen 

Rehtori ilmoittaa tiedotteella 
koteihin ennakoivasti 
 
Luokanopettajat viestivät 
whatsapp/ signal ryhmissä 
tarpeen mukaan  
toimenpiteistä 
 
 

Luokanopettajat ja tuntiopettajat 
valmistelevat opetusmateriaalia ja 
oppimisvälineet etäopetusta varten: 

- Monistekirjaset 
- Sähköiset tehtävät verkossa 
- Käsityöpaketit 
- Oppikirjat 
- Sähköiset oppikirjat 

Rehtori 
 
Luokanopettaja 
 
Tuntiopettaja 
 
IP vastaava 
 
ohjaaja 

Opettajan reppu: 
Tietokoneet latureineen 1-4 kpl 
USB-tikkuja/ aikuinen 
Walkitalkit, 2 kpl/luokka 
Puhelimen laturi ja aurinkoakku 
 
Muonakärry (koulun ulkopuoliseen suojaan 
siirryttäessä) 



etäopetukseen tai 
evaluointiin) 
 
Eskaloituu 
viranomaisilmoituk-
sella 

Tuntiopettajat seuraavat 
viestintää, ja ilmoittavat vies- 
tintätarpeista luokanopetta- 
jille ja rehtorille 

- Tietokoneet oppilaille, jotka 
tarvitsevat kotona niitä 

 
Luokanopettajat tutustuvat 
evakuointipaikkoihin ja  

- Koulun pommisuoja 
- Roihupellon kalliosuoja 

 
Opettajat käyvät tutustumassa reit- 
tiin suojiin pääsyn nopeuttamiseksi 
 
Luokanopettaja tarkistaa 
varustetilanteen luokkakohtaisissa 
tarvikkeissa evakuointia varten 
 
Rehtori valvoo yhteissuojan varuste- 
lua 

Ensimmäiset eväät: myslipatukka, 2 dl mehu, 
pähkinä-rusinapussi, näkkileipää ja tuubi- 
Levite (2kpl/hlö, 50kpl/ luokka), kannu, 
vessapaperia, taskulamppu, patteriradio, 
tulitikut ja kynttilöitä, joditabletit, 
desinfiointiaine, maskeja 300 kpl 
 
Oppilaille tehtäviä mahdollisen evaluoinnin 
ajaksi 
 
 
Väestösuojan lainmukainen varustus sekä 
muonakärryn varustus 

Taso 2 
Viranomaisen 
ilmoittama 
häiriötilanne  

Rehtori ilmoittaa 
häiriötilanteesta henkilökun-
nalle tekstiviestillä 
työnumeroihin ja koteihin 
sähköpostilla ja whatsappp -
viestillä 
 
Luokanopettaja ja tuntiopet- 
taja ilmoittaa mahdollisesta 
kotiin lähdöstä kesken 
koulupäivän omille oppilailleen 
ja heidän koteihinsa 
 

Siirrytään etäopetukseen, lasten 
mahdollinen lähettäminen kotiin  
kesken koulupäivän 
 
 

Rehtori 
 
Luokanopettaja 
 
Tuntiopettaja 
 
IP vastaava 
 
ohjaaja 

Puhelimet 
 
nimilistat 

Taso 3 
Akuutti 
häiriötilanne 
 

Rehtori ilmoittaa koteihin 
sähköpostilla 
 
Luokanopettajat ilmoittavat 
äkillisessä tilanteessa omien 

Ripeä evakuointi 
pelastautumissuunnitelman mukai- 
sesti 
 
Rehtori pitää yhteyttä viranomaisiin 
Luokanopettaja ja tuntiopettaja ja  

Rehtori 
 
Luokanopettaja 
 
Tuntiopettaja 
 

Muonakärryt 
Opettajan reppu 
Nimilistat 
Puhelimet 
Laturit 
 



Eskaloituu: 
Hälytyssignaali tai 
viranomai- 
sen opastus 

oppilaiden kotiin heti 
mahdollisuuksien mukaan 
 
Tarvittaessa käytössä 
henkilökunnan puhelinrinki: 
 
1.Mari 
2.Anni 
3.Antti 
4.Audrey 
5.Henri 
6. Jonna 
7.Maija 
8. Piki 
9. Nina 
10. Uma 
11. Nantya 
 
 
 

IP ohjaaja vastaavat oman ryhmänsä 
siirtymisestä suojaan. 
 
Luokaopettaja ja IP vastaava ohjaajien 
avustuksella huolehtii varusteiden 
kuljetuksesta, nimilistoista ym 
tarvikkeista suojaan kuitenkin 
ensisijaisesti huolehtien oppilaiden 
turvaan saattamisesta. 
 
Lapset voivat tilanteesta riippuen  
ottaa vaatteet ja reput mukaan 

IP vastaava 
 
ohjaaja 

 
  



 
ETÄOPETUS 
 

Kanavat 
 

Materiaalin jako Toimintamallin tiedottaminen Yhteiset tuokiot/ päivän  
runko 

sairastapaukset 

INTERNETIN KAUTTA Luokanopettajat ja tuntiopettajat valmistavat 
materiaalia Google Classroomiin ja jakavat  
virtuaaliluokat kaikkien opettajien  
kanssa 
 
Tarvittava muu sähköinen materiaali sähköpostilla 
 
Lapset ottavat omat kirjat kotiin 
 
Koululta käsityöpussukat mukaan  
Kotiintai haetaan myöhemmin 
 
Kka ja työharjoittelijat valmistavat monisteista 
kirjasia, opettajat antavat ohjeet niiden 
valmistamisesta ja sisäl- 
löstä esim. luokkatasoittain 
 

Vikkoittainen ohjeviesti luokit- 
tain luokanopettajalta tai 
ryhmittäin aineenopettajalta 
-tiedotus tehtävistä  
- sähköpostilla ml. verkko- 
linkit 

Aamun yhteinen hetki luokittain 
8.30-8:50 (luokanopettaja tai kka) 
 
Oppituokio jokaiselle oppilaalle 
pienryhmässä päivittäin 1-2  
kpl 
 
Työn yhteenveto ja arviointi 
kohdennetusti ohjausta 
tarvitseville oppilaille päivän 
päätteeksi klo 13:30-14.00  
joko opettajan tai kka toimesta 
 
Kielten tunnit ja liikuntatunnit 
lukujärjestyksen mukaan kyseisen 
aineenopettajan toimesta 

Kka ottaa opettajan 
tehtävät jos opettaja 
sairaana 
 
Maija: Uma 
Jonna: Piki 
Anni: Uma (Henri) 
Antti: Mari 
 

TEKSTIVIESTEILLÄ JA 
KAIUTINPUHELUILLA  
tai FACE-TIMELLA 
Mikäli tietoverkot  
eivät ole käytettävissä 

Ryhmätekstiviestien ohje (Apple) 
https://support.apple.com/en-us/HT202724 
 
Ryhmä face-time ohje (Apple) 
https://support.apple.com/en-us/HT209022 
 

Tekstiviesti vanhemmille 
opetuksen alkaessa,  
Tarvittaessa puhelinsoitto 

Sama päiväohjelma arkisin: 
Aamuisin ohjeviesti klo 8:30 
Oppituokioviesti yhteisen tuo- 
kion alkaessa tai  
oppituokio pidetään 
kaiutinpuhelun tai face-timen 
kautta tietylle ryhmälle 
Oppilaiden välistä viestintää 
ohjataan myös 

RADION KAUTTA 
**SELVITETTÄVÄ** 

Yksityisen radiostudion kautta opet- 
tajien valmiiksi äänittämiä opetustuo-kioita  
yleiseen jakeluun 
 

Tekstiviestillä kanavatiedot Päivittäin 1-3 opetustuokiota  

 



 

1.Varautumistason 
nousu: suunnitelu

2. Valmistellaan välineet 
ja opetus

3.Tiedossa oleva 
erityistilanne (taso 2): 

siirrytään etäopetukseen

4.Verkon toiminta lakkaa 
-> tekstiviestit ja face-
time opetus TAI radion 

välityksellä opettaminen

5.äkillinen 
hälytystilanne: 

evakuointi (taso 3)

6.opetus tai oppilaiden 
ohjaus väistötilassa


