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Toimivallan siirtäminen sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimialajohtajalle poik-
keuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

SIHY 19.8.2020 § 63

Valmistelija: kaupunginlakimies Merja Korhonen, p. 040 8696 493

Perusopetuslakia on muutettu (521/2020) lisäämällä siihen 20 a§, joka on 
väliaikaisesti voimassa 1.8.2020 – 31.12.2020. 

Perusopetuslain väliaikaisella muutoksella mahdollistetaan, että opetuksen
järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Mi-
käli opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai 
muussa opetuksen järjestämispaikassa, niin poikkeuksellisten opetusjär-
jestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna 
kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelyihin siirtymisen tulee olla välttämätöntä. Päätös voidaan 
tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Opetuksen järjestäjän päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymi-
sestä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuksen järjes-
täjän kouluja tai toimipisteitä.

Tartuntatautilaki 58 §:
Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaarallisek-
si perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on pe-
rustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimi-
elin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksi-
köiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemi-
sesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edelly-
tyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleis-
vaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. 
Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne 
ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Jos muu kuin 1 momentissa tarkoitettu tartuntatauti aiheuttaa laajaa tartun-
nan vaaraa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja alue-
hallintovirasto voivat alueellaan päättää oppilaitosten ja päiväkotien sulke-
misesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden 
kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa 
ei enää ole.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta opetuksen järjestäjänä päättää poikkeuk-
sellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä, ellei toimivaltaa ole delegoitu vi-
ranhaltijalle. Mikäli syntyy tarve siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin,
niin on tarkoituksenmukaista, että päätös voidaan tehdä joustavasti ja vii-
pymättä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa 
ja päätös on voimassa enintään kuukauden kerrallaan, joten lautakunta tu-
lisi tarvittaessa kutsua koolle saman päivän aikana, kun tarve poikkeuksel-
lista opetusjärjestelyistä on todettu. Toimivallan siirtäminen toimialajohtajal-
le turvaa, että mahdolliset päätökset voidaan tehdä viipymättä. 
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Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakun-
ta päättää siirtää toimivaltaansa siten, että sivistys- ja hyvinvointijohtaja 
päättää ajalla 1.8.2020–31.12.2020 perusopetuslain 20 a §:ssä tarkoitetus-
ta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.

Päätös: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - -

SIHY 9.12.2020 § 119

Valmistelija: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko, p. 050 599 6410

Covid 19 epidemian jatkuessa Suomessa on valtioneuvosto antanut halli-
tuksen esityksen (HE 218/2020) perusopetuslain 20a § jatkamiseksi mää-
räaikaisesti 1.1. – 31.7.2021.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia ja Helsingin eu-
rooppalaisesta koulusta annettua lakia väliaikaisesti. Perusopetuslakiin ja 
Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettuun lakiin ehdotetaan lisättä-
väksi väliaikaiset säännökset opetuksen poikkeuksellisesta järjestämises-
tä. Esityksellä jatkettaisiin poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassa-
oloa kevätlukukauden 2021 ajaksi. Esityksen mukaan opetuksen järjestäjä 
voisi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Esityksen 
tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, lieventää siitä koitu-
via haittoja sekä turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen 
järjestäminen.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1 2021 ja olemaan voimassa 
31.7.2021 saakka.

Perusopetuslaki
20a§

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt

Jos opetusta ei tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annettavan 
päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai
muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä ope-
tuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se 
opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Oppilaan oikeus opetukseen 
tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana tässä lais-
sa tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn mukaisesti.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan 
tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Päätös poikkeukselli-
sista opetusjärjestelyistä voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla oleva-
na. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään 
osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen.

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä 
tarkoitettua oppimisen tukea sekä 31 §:ssä säädettyjä palveluja ja etuuksia
sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista 



HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

toteuttaa. Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus muuna kuin lähiopetukse-
na annettavassa opetuksessa antaa kaikille oppilaille maksuton ateria.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske esiopetuksen oppilaita, perus-
opetuksen 1—3 vuosiluokkien oppilaita, 17 §:ssä tarkoitettuja erityisen 
tuen päätöksen saaneita oppilaita, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettuja pi-
dennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä 5 §:ssä tarkoitettuja valmistavan
opetuksen oppilaita.

Jos oppilaan opetusta ei tartuntatautilain 57, 60 ja 63 §:ssä tarkoitetuissa 
tilanteissa voida järjestää lähiopetuksena, opetus voidaan järjestää edellä 
18 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuin erityisin opetusjärjestelyin etä-
yhteyksiä hyödyntäen. Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä voidaan tehdä
enintään mainittujen tartuntatautilain pykälien nojalla annetun oppilasta 
koskevan päätöksen voimassaolon ajaksi. Päätös voidaan panna täytän-
töön lainvoimaa vailla olevana.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakun-
ta päättää siirtää toimivaltaansa siten, että sivistys- ja hyvinvointijohtaja 
päättää ajalla 1.1. – 31.7.2021 perusopetuslain 20 a §:ssä tarkoitetusta 
poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Lautakunnan päätös on 
ehdollinen ja edellyttää hallituksen esityksen 218/2020 hyväksymistä edus-
kunnassa sekä lain vahvistamista.  

Päätös: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Liite 1.

Lisätietoja antaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko 
p. 050 599 6410.

Tiedoksi:
- konsernipalvelujen kirjaamo
- sivistys- ja hyvinvointijohtaja


