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Asia 
 

Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 

 
Selostus asiasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 1.3.2021, että maassa vallitsevat 
valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot koronavirustilanteen 
vuoksi. Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) 
on tarkastanut alueelliset suosituksen hallituksen linjauksen mukaisesti 
25.2.2021. ATTR on todennut 25.2. että Satakunta on koronan osalta 
leviämisvaiheessa. 
 
ATTR suosittelee yläkouluja siirtymään etäopetukseen ajalle 3.3. - 
28.3.2021.  
 
Pohjois-Satakunnan alueen kuntajohtajat sekä Kankaanpään kaupungin 
johtoryhmä arvioivat tilannetta koko Pohjois-Satakunnan osalta perjantaina 
26.2.2021 pidetyssä kokouksessa. Kokoukseen saatiin lisäohjeistusta PoSan 
tartuntataudeista vastaavalta ylilääkäriltä. Koronatoimenpiteitä laajennettiin 
hallituksen linjauksen ja ATTR:n suositusten mukaisesti. Toimenpiteet ovat 
voimassa 28.3.2021 asti. 
 
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on mahdollista 
perusopetuslain 20 a § nojalla. Kasvatus- ja opetuslautakunta on 
kokouksessaan 4.2.2021 § 10 päättänyt siirtää hallintosäännön pykälän 23 
mukaisen toimivaltansa päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 
siirtymisestä koulutoimenjohtajalle. Päätös on voimassa 31.7.2021 saakka. 
 
ATTR:n suosituksen noudattamiseksi ja kunnan johtoryhmän linjauksen 
toteuttamiseksi on perusteltua siirtää yläkoulut etäopetukseen. 
 
Etäopetusjärjestelyt koskevat vuosiluokkien 7-9 oppilaita. Opetus 
järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen pääsääntöisesti heidän tavanomaisen 
työjärjestyksensä mukaisesti. Oppilaiden ruokailu järjestetään tarjoamalla 
heille mahdollisuus noutaa ateriat koululta. Opetusjärjestelyissä 
huomioidaan oppimisen tukeen liittyvät tarpeet, ja oppilashuollon palvelut 
ovat tarvittaessa käytettävissä. Yksittäisten oppilaiden osalta on koulun 
tarveharkinnan perusteella mahdollista poiketa etä- ja 
lähiopetusjärjestelyistä oppilaan etu huomioiden ja koronaturvallisuus 
varmistaen esimerkiksi etä- ja lähiopetusta vuorottelemalla. Koulut 
tiedottavat järjestelyistä tarkemmin Wilman välityksellä. 
 

 
Päätös ja perustelut 
 

Päätän, että Karvian yhtenäiskoulun vuosiluokkien 7.-9. oppilaiden opetus 
voidaan järjestää poikkeuksellisesti 8.3.-28.3.2021. 

 
Tiedoksi, myös pvm. 
 

Posa 
Karvian yhtenäiskoulu 
Kasvatus- ja opetuslautakunta                           

 
Nähtävillä pito 
 

 
4.3.2021-30.3.2021 
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Allekirjoitus ja 
nimenselvennys 
 

 
Kaisamaija Ronkainen, koulutoimenjohtaja 

 
Lisätietojen antajan 
yhteystiedot 
 

 
 
 
Kaisamaija Ronkainen p. 044 772 75 20 

 
Oikaisuvaatimusohjeet/ 
Valitusosoitus/ 
Muutosvaatimusosoitus 

 
 
 
Oikaisuvaatimusohjeet liitetään päätökseen 
Liitteet: 

Oikaisuvaatimusohje 
 

 



Oikaisuvaatimusohje  

 

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus 

on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja siinä 

on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä 

muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi. Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen 

allekirjoitettava.  

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:  

Karvian kunta / kasvatus- ja opetuslautakunta, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.  

 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 

kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 

merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena 

päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 

asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta 

määräaikaan. 


