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 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

 
Läsnä Hovi Henna puheenjohtaja  
 Lindholm Matti varapuheenjohtaja  
 Eskelinen Antti jäsen  
 Helkala Maarit jäsen  
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
 
 Henna Hovi  Auli Kohonen 
 puheenjohtaja sihteeri 
 
 
 Tero Suutari  Kalle Ylimäki 
 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 
 
 § 60 tarkastettiin kokouksessa 26.8.2020. 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu  
 Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
 
 
 
Pöytäkirja on nähtävänä 
 
 Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 3.9.2020 

lähtien.    
  
 § 60 on nähtävänä yleisessä tietoverkossa, kaupungin kotisivuilla 

27.8.2020 lähtien.
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Päätösvallan delegointi kasvatus- ja opetusjohtajalle erityisjärjestelyihin siirtymiseksi ko-
ronatilanteen muuttuessa 
 
5/00.01.01.04/2020 
 
   
Kaopla 26.08.2020 § 60 
 
       

Perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettu laki 
(26.6.2020/521 20a§) on voimassa 1.8.- 31.12. 2020. Jos opetusta ei 
tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää 
turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämis-
paikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä 
poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi 
on välttämätöntä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poik-
keuksellisten opetusjärjestelyiden aikana lain mukaisesti.  

Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee ope-
tuksen järjestäjä. Kouvolassa opetuksen järjestäjäksi on kuntalain 90 
§:n mukaisesti hallintosäännössä määrätty kasvatus- ja opetuslauta-
kunta. 
 
Kuntalain 92 §:n mukaan ylemmällä toimielimellä on oikeus käyttää 
otto-oikeutta asiassa, jonka toimielin on siirtänyt viranhaltijalle. Otto-oi-
keutta tulee käyttää siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus on tehtävä (14 
päivää).  Hallintosäännön 35 §:ssä määrätään ottokelpoisen päätöksen 
ilmoittamisesta.  Tämän päätöksen perusteella tehdyt viranhaltijapää-
tökset  lähetetään tiedoksi kaikille lautakunnan jäsenille päätöksenteon  
jälkeen sähköpostitse. Lautakunnalla on siten mahdollisuus tarvittaessa 
ottaa viranhaltijapäätös käsiteltäväkseen kokouksessaan ja päättää asi-
asta uudestaan. 
 
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan 
tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja sitä voidaan opetuk-
sen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tartuntatautilain mukaisia pää-
töksiä ja niissä asetettuja rajoituksia olisi edelleen välttämätöntä jatkaa. 
 
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjes-
tää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyö-
dyntäen. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, 
jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä nou-
dattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta 
opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan 
sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla.   
 
Poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä koskevassa päätöksenteossa ja val-
mistelussa on noudatettava tartuntatautilain mukaisiin päätöksiin mah-
dollisesti sisältyviä ehtoja. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirty-
miseksi tehdään yhteistyötä tartuntatautiviranomaisten (Kymsote) 
kanssa. 
 



 
Kouvolan kaupunki 
 

Pöytäkirja  6/2020 11 (18)

Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.08.2020  
 

 

Päätöksenteossa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja op-
pilaiden ja huoltajien näkemykset huomioiden niin pitkälle kuin se on 
mahdollista. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt ja toimenpiteet kirjataan 
koulun vuosisuunnitelmaan sekä koulukohtaiseen oppilashuoltosuunni-
telmaan. Muutos ei lähtökohtaisesti edellytä muutoksia paikalliseen 
opetussuunnitelmaan. 
 
Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvammassa ase-
massa olevia oppilaita.  

 esiopetuksen oppilaita 
 perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilaita 
 erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita 
 pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita sekä 
 valmistavan opetuksen oppilaita. 

 
Kaupungin koronatilannetta seurataan ja johdetaan kaupungin valmius-
ryhmässä, joka kokoontuu tällä hetkellä viikoittain ja tekee kaupunkita-
son linjaukset toimenpiteistä. Koronatilanteet muuttuvat nopeasti, ja no-
pea reagointi muutoksiin on tärkeää opetuksen jatkumiseksi mahdolli-
simman häiriöttömästi ja turvallisesti. Kasvatus-ja opetusjohtaja on kau-
pungin valmiusryhmän jäsen. Keskeistä poikkeusjärjestelyihin siirtymi-
sessä on nopea päätöksenteko, jotta koulut pääset käytännön toimenpi-
teisiin.  
 
Mikäli päätöksenteko perusopetuslain 20a §:ssa tarkoitettuihin poik-
keusjärjestelyihin delegoitaisiin kasvatus- ja opetusjohtajalle, pystyttäi-
siin nopeaan päätöksentekoon toisin kuin lautakunnan päätöksenteko 
kokouksissa. Poikkeusjärjestelyt ovat operatiivista toimintaa, jota linjaa-
vat THL:n, ministeriöiden ja opetushallituksen ohjeet. Kaupungin val-
miusryhmä puoltaa esitettyä päätösvallan siirtoa. 
 
Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 
7224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi, kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroi-
nen, puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi, opetuspalvelupääl-
likkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173, kim.strommer(at)kouvola.fi 
 
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta siirtää opetuksen järjestäjän päätösval-
lan perusopetuslain 20 a§:ssä mainitussa poikkeuksellisten opetusjär-
jestelyjen asioissa kasvatus- ja opetusjohtajalle em. lain voimassaolon 
ajaksi. 

 
Toimielin tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja pää-
tös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 27.8.2020. 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
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Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 
27.8.2020 lukien. 
 
____________ 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 60 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol-

lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian-
osainen), sekä 

 kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon vii-
meistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tieto-
verkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kasvatus- ja 
opetuslautakunta. 
 
Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite on Kouvolan kaupungin kirjaamo. 
 
Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 
Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 
Faksinumero: 020 615 3054 
Puhelinnumero:  020 615 4003 tai 020 615 4801

                                          Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 
 päätös, johon haetaan oikaisua 
 se, millaista oikaisua vaaditaan 
 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite. 
 

 
 
 
  
 
 




