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§ 171
Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toi-
mialajohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

HEL 2020-007724 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa siten, että 
toimialajohtaja päätti ajalla 1.8.2020–31.12.2020 perusopetuslain 20 a 
§ mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

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

Perusopetuslain väliaikaisella muutoksella mahdollistetaan, että ope-
tuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjes-
telyihin. Mikäli opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena 
koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, niin poikkeuksel-
listen opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai 
kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. Li-
säksi poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen tulee olla välttä-
mätöntä. Päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerral-
laan.

Opetuksen järjestäjän päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siir-
tymisestä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuk-
sen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä.
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Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä päättäminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta opetuksen järjestäjänä päättää poik-
keuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä, ellei toimivaltaa ole dele-
goitu viranhaltijalle. Esityksessä esitetään, että päätöksen osalta toimi-
valta siirretään toimialajohtajalle.

Mikäli syntyy tarve siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, niin on 
tarkoituksenmukaista, että päätös voidaan tehdä tarvittaessa jousta-
vasti ja viipymättä. Lautakunta kokoontuu noin kolmen viikon välein ja 
päätös on voimassa enintään kuukauden kerrallaan. Mikäli toimivaltaa 
ei delegoida, voisi se edellyttää, että lautakunnan tulisi tarvittaessa ko-
koontua ylimääräisiin kokouksiin tämän asian osalta.

Toimivallan siirtäminen yhdelle viranhaltijalle eli toimialajohtajalle tur-
vaa, että mahdolliset päätökset tehdään toimialalla viipymättä, yhden-
mukaisesti ja koordinoidusti.

Toimivalta

Hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslau-
takunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhal-
tija päättää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille säädetyistä 
tehtävistä sekä kunnalle säädetyistä varhaiskasvatuksen valvontateh-
tävistä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus


