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Poikkeukselliset koulukuljetusjärjestelyt koronaviruspandemian aikana 18.3.2020
alkaen
78/08.01.01/2020
Osana koronaviruksen leviämisen estämistä valtioneuvosto on valmiuslain
nojalla antanut 17.3.2020 asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen
ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista
rajoituksista (126/2020). Asetus tulee voimaan 18.3.2020 ja on voimassa
13.4.2020 saakka.
Pääsäännöstä poiketen opetus järjestetään kuitenkin lähiopetuksena niille
esiopetuksen, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien ja perusopetuslain 17
§:ssä tarkoitettujen erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, joiden
huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.
Lisäksi lähiopetuksena järjestetään kaikkien pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä olevien lasten esi- ja perusopetus.
Niille oppilaille, joilla on oikeus käydä koulua ja joilla on oikeus
koulukuljetukseen, on järjestettävä kuljetus. Tehtyjen selvitysten (17.18.3.2020) mukaan poikkeusaikana Rutakon koululla kuljetusoppilaita on
lukumääräisesti 0-10 ja Sukevan koululla 0-5. Tilanne voi vaihdella
poikkeustilanteen aikana.

Päätös

Päätän, että Rutakon koulun mahdolliset koulukuljetukset tilataan
Henkilökuljetus Rissanen Oy:ltä ja Sukevan koulun mahdolliset
koulukuljetukset taksi Ari Nurmijoelta.

Perustelut

Hallintosääntö 22 § J.5

Aleksi Kortelainen
Rutakon koulun rehtori

Tiedoksi

Sansia Oy
Henkilökuljetus Rissanen Oy
Taksi Ari Nurmijoki

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty sähköpostilla
19.3.2020
Nähtävänäolo

Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 19.3.2020
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Oikaisuvaatimusohjeet
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,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
on toimitettava Sonkajärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
päätöspöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksiantopäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomaisen yhteystiedot, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sonkajärven kunta/Sivistyslautakunta

Lepokankaantie 2
74300 SONKAJÄRVI
Sähköposti: sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Puh. 040 675 0001
Faksi (017) 272 7017
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin
ajalla 1.9.-31.5. klo 8.00-15.30
ajalla 1.6.-31.8. klo 8.00-15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• 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.

