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Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 
siirtyminen Jämijärven keskuskoulussa vuosiluokkien 7-9 osalta ajalla 3.-28.3.2021 

 
Perusopetuslain 20 a §:n mukaan, jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n nojalla 

annettavan päätöksen perusteella voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa 

tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen 

järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen 

järjestämiseksi on välttämätöntä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös 

poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana perusopetuslainsäädännön määräämällä 

tavalla. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää 

osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä 

eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen 

päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun 

opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla. 

Lapsen oikeuksien rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja 

kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden. 

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen päätös on edellytys sille, että 

opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päättää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin 

nojalla poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen. Valtioneuvosto on 

määrännyt etäopetukseen siirtymisestä vuosiluokilla 7-9 Korona-pandemian 

leviämisalueilla 8.-28.3.2021. Satakunta on epidemiologisesti leviämisvaiheessa. 

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on 25.2.2021 

päättänyt suositella, että perusopetuksen koulujen vuosiluokkien 7-9 opetus 

järjestetään etäopetuksena 3.-28.3.2021. 

Jämijärven kunnan sivistyslautakunta on siirtänyt 26.1.2021/6 § toimivaltaansa siten, 

että sivistysjohtaja päättää perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin opetusjärjestelyihin 

siirtymisestä 31.7.2021 saakka. 

 

Päätös: 

Päätän perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 

siirtymisestä Jämijärven keskuskoulun vuosiluokkien 7-9 osalta ajaksi 3.-28.3.2021. 

Opetus toteutetaan kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen 

pääsääntöisesti tavallisten työjärjestysten mukaisesti. Opetus järjestetään voimassa 

olevaa lainsäädäntöä, tuntijakoa sekä opetussuunnitelmaa noudattaen. 

 
Muiden oppilaiden osalta koulu jatkuu normaalisti 3.-28.3.2021 tuttuun tapaan 

lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaan. 
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Oikaisuvaatimus 

§ 4 
 
Oikaisuvaatimusohje 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven sivistyslautakunta.  
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: 
Jämijärven kunta 
Sivistyslautakunta 
Peijarintie 5 A 
38800 Jämijärvi tai jamijarvi(at)jamijarvi.fi 

 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätös on asetettu 
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 4.3.2021. 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, 
sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi 
kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa 
koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä. 


