
 Viranhaltijapäätös Sivu Nro 

 
 

 Sivistystoimenjohtaja   13 15 

 

 

Aika 1.4.2021 

Asia § 15 

Päätöksen allekirjoitus 
ja varmennus 

 
 
Jari Sillanpää 
sivistystoimenjohtaja 

 

Päätös poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä Paanan koulussa  

 

Stj 8 § 

8.3.2021  Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 4.3. seuraavan  

  päätöksen liittyen toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten  

  tilojen sulkemisesta.                

”Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 

§:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien 

oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää 

vuosiluokkien 7-9 opetuksen eikä perusopetuslain mukaisen 

lisäopetuksen järjestämiseen.   

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää 

vuosiluokkien 7-9 sekä lisäopetuksen 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.   
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Määräys on voimassa 10.3.-28.3.2021. ”   

Päätös  Paanan koulun 7.-9. luokkien oppilaat siirtyvät 

etäopetukseen 8.3.-28.3.2021 väliseksi ajaksi. Erityisen tuen 

oppilaille järjestetään opetus pääosin lähiopetuksena. Koulun 

tiloja voidaan aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti 

käyttää myös muun välttämättömän lähiopetuksen 

järjestämiseen.   

- - - - - - - - - - 
 
Stj 13 § 
25.3.2021 Forssan seudun koronaepidemian tilanne on huonontunut 

edelleen viime viikkojen aikana. Forssan seudun kunnat ja 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ovat neuvotelleet 
epidemiatilanteesta ja tähän liittyen perusopetuksen 7.–9. 
luokkia koskevien poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen 
mahdollisesta jatkamisesta 28.3.2021 jälkeen.   

Neuvotteluissa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on 
vahvasti suositellut poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen 
jatkamista 29.3. – 4.4.2021 väliseksi ajaksi. Perusteluna on, 
että 7.–9. luokkien opetusta ei voida kokonaisuudessaan 
järjestää turvallisesti huomioiden koronaepidemiatilanne 
Forssan seudulla.    

Päätös   Paanan koulun 7.–9. luokkien oppilaat jatkavat edelleen 
perusopetuslain 20 a §:n mukaisissa poikkeuksellisissa 
opetusjärjestelyissä 29.3. – 4.4.2021 välisen ajan. Opetus 
järjestetään 7.–9. luokkien oppilaille pääosin etäopetuksena. 
Erityisen tuen oppilaille opetus järjestetään kuitenkin pääosin 
lähiopetuksena. Koulun tiloja voidaan käyttää myös muun 
välttämättömän lähiopetuksen, kouluruokailun ja 
oppilashuollon järjestämiseen.   

- - - - - - - - - - -  
Stj 15 § 
1.4.2021 
 

Forssan seudun kunnat ovat neuvotelleet alueen 
koronaepidemiatilanteesta Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
kanssa 30.-31.3.2021. Neuvotteluissa on tullut esille, että 
Forssan seudun koronaepidemian tilanne on edelleen melko 
huono. 
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Neuvotteluissa on päätetty jatkaa perusopetuksen 7.–9. 
luokkien etäopetusta yhdellä viikolla 5.-11.4.2021 välisen 
ajan. Perusteluna on, että 7.–9. luokkien opetusta ei voida 
kokonaisuudessaan järjestää turvallisesti huomioiden 
koronaepidemiatilanne Forssan seudulla.   

  
Päätös   Paanan koulun 7.–9. luokkien oppilaat jatkavat 

perusopetuslain 20 a §:n mukaisissa poikkeuksellisissa 
opetusjärjestelyissä 5.-11.4.2021 välisen ajan. Opetus 
järjestetään 7.–9. luokkien oppilaille pääosin etäopetuksena. 
Erityisen tuen oppilaille opetus järjestetään kuitenkin pääosin 
lähiopetuksena. Koulun tiloja voidaan käyttää myös muun 
välttämättömän lähiopetuksen, kouluruokailun ja 
oppilashuollon järjestämiseen.   
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