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Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
siirtyminen Espoon kaupungin yläkouluissa
Päätös
Päätin, että Espoon kaupungin perusopetuksen yläkoulujen oppilaiden ja
lisäopetuksen opiskelijoiden opetus toteutetaan perusopetuslain 20 a §:n
mukaisin poikkeuksellisin opetusjärjestelyin etäyhteyksiä hyödyntäen ajalla
8.3.-28.3.2021.
Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske alakoulujen oppilaita eikä
erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden
oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita.
Selostus
Lainsäädäntö
Perusopetuslain 20 a §:n mukaan, jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n
nojalla annetun päätöksen johdosta 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 perusopetuslaissa tai sen
nojalla säädetyn tai määrätyn mukaisesti.
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain
tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen.
Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät kuitenkaan voi koskea
esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaita,
erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden
oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilaiden opetus
järjestetään lähiopetuksena. Hallituksen esityksen 218/2020 mukaan
käytännössä opetus 4. vuosiluokasta 9. vuosiluokkaan saakka sekä
lisäopetus järjestettäisiin tarvittaessa poikkeuksellisin opetusjärjestelyin.
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan
tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Päätös
poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä voidaan panna täytäntöön
lainvoimaa vailla olevana.
Poikkeukselliset opetusjärjestelyt
Hallitus linjasi 25.2.2021 suosituksesta, jonka mukaan kiihtymis- ja
leviämisvaiheissa olevilla alueilla siirrytään yläkouluissa sekä toisella
asteella etäopetukseen 8.3.2021 alkaen kolmeksi viikoksi. Perusopetuslain
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17 §:n mukaisen erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn
oppivelvollisuuden oppilaat ja perusopetukseen valmistavan opetuksen
oppilaat pysyvät voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
lähiopetuksessa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 4.3.2021 (ESAVI/7112/2021) antanut
seuraavan määräyksen:
”Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi
siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämiseen.
Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuosiluokkien 7-9 kaikkien
perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettujen erityisen tuen päätöksen saaneiden
oppilaiden, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen pidennetyn
oppivelvollisuuden oppilaiden sekä 5 §:ssä tarkoitettujen valmistavan ja
joustavan perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämiseen sekä
yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös muun oppilaan
välttämättömään lähiopetukseen.
Lisäksi tiloja voidaan käyttää lähiopetuksessa olevien oppilaiden
oppilashuoltoon ja ateriointiin sekä etäopetuksessa olevien oppilaiden
opettamiseen etänä.
Tiloja voidaan käyttää myös perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä
tarkoitetun oppimisen tuen, 31 §:n 1 momentissa säädettyjen palvelujen ja
etuuksien sekä 31 a §:ssä tarkoitetun oppilashuollon järjestämiseen
etäopetuksessa oleville oppilaille kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti
huomioiden kuitenkin koronavirusepidemian rajoittaminen.
Tiloja voidaan käyttää myös yhteishakuun liittyvään ohjaukseen.
Opetuksessa, joka toteutetaan lähiopetuksena, tulee huolehtia oppilaiden
ja opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.
Määräys on voimassa ajalla 8.3.-28.3.2021.”
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on 4.3.2021
kokouksessaan todennut, että alueen yläkoulut siirtyvät 28.3.2021 saakka
etäopetukseen maanantaina 8.3.2021. Etäopetuspäätös koskee myös 10.luokan oppilaita. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan edelleen.
Suljettavia koulutiloja voi edelleen käyttää esimerkiksi erityisen tuen,
pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen oppilaiden
lähiopetukseen sekä muuhun välttämättömään lähiopetukseen.
Edellä olevan perusteella Espoon kaupungin perusopetuksen yläkoulujen
oppilaiden ja lisäopetuksen opiskelijoiden opetuksessa on välttämätöntä
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siirtyä perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin ajalla 8.3.-28.3.2021.
Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa opetus ja vuorovaikutus
tapahtuvat eri- tai samanaikaisesti esimerkiksi digitaalisia välineitä, kuten
etäyhteyksiä, verkko-oppimisympäristöjä, sähköisiä alustoja tai digitaalisia
viestintävälineitä hyödyntäen. Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen tulee
olla perusopetuslaissa määriteltyä opetusta eikä se tarkoita pelkkien
oppimistehtävien antamista. Oppilaalla on oikeus oppimisen tukeen ja
oppilashuollon palveluihin myös etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen
aikana.
Alakoulujen oppilaiden sekä erityisen tuen oppilaiden, pidennetyn
oppivelvollisuuden oppilaiden ja valmistavan opetuksen oppilaiden opetus
toteutetaan edelleen lähiopetuksena. Lisäksi lähiopetuksena voidaan
toteuttaa joustavan opetuksen oppilaiden opetus sekä koululla tehtävän
yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös muun oppilaan välttämätön
lähiopetus.
Lähiopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokailu on koulun tiloissa.
Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa olevien oppilaiden ateriat ovat
haettavissa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.
Ottaen huomioon asian kiireellisyys ja välttämättömyys oppilaita ja
huoltajia ei ole kuultu ennen päätöstä. Koulut informoivat oppilaita ja
huoltajia tarkemmin järjestelyistä sekä tekevät kotien kanssa yhteistyötä,
jotta oppilaiden mahdollisuudet opiskella tulee asianmukaisesti huomioitua.
Toimivalta
Espoon hallintosääntö I osa 4 luku 13 § 17 kohta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös 9.12.2020 § 226
Svenska rum -lautakunta 10.12.2020 § 101
Sovelletut lainkohdat:
Perusopetuslaki 20 a §
Hallintolaki 34.2 § 4 kohta ja 49 f § 2 mom.
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Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.
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