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Perusopetuslaki

Perusopetuslain 23 § mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1
päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa
on 190 koulupäivää. Asianomaisen ministeriön luvalla työpäivien
määrä voi erityisestä syystä olla säädettyä suurempi. Lukuvuoden
työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin
lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.
Lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdasta säädetään asetuksella.
Milloin opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi
määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita
voida muutoin saavuttaa, on menetetyt työpäivät korvattava
lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä.
Lukuvuonna 2014–2015 loppiainen ja vapunpäivä osuvat arkiviikolle,
joten lukuvuoden varsinainen työpäivien määrä on 188. Lukuvuonna
2015–2016 ainoastaan loppiainen osuu arkipäivälle, joten
lukuvuoden työpäivien määrä on 189.

Perusopetusasetus

Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään
viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Jos perusopetuslain 23 §:n 3
momentin perusteella joudutaan korvaamaan menetettyjä työpäiviä,
koulutyö päätetään kuitenkin opetuksen järjestäjän päättämänä
ajankohtana.
Asetuksen mukaisesti koulutyö päättyy vuonna 2014–2015 lauantaina 30.5.2015 ja 2015–2016 lauantaina 4.6.2016.
Esitettävät työ- ja loma-ajat perustuvat Tampereen kaupunkiseudun
kunnissa vanhemmille tehtyyn kyselyyn, jossa selvä enemmistö
vanhemmista toivoi valmistelun pohjaksi viikon mittaisen syysloman
sisältävän vaihtoehdon.
Lukuvuosien 2014–2015 ja 2015–2016 työ- ja loma-aikoja koskeva
esitys on valmisteltu yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun
kuntien kouluviranomaisten kanssa seudun opetustyöryhmässä.

Ylöjärven koulutoimen kysely huoltajille ja opetushenkilöstölle Wilmassa
Ylöjärven koulutoimiston Wilmassa järjestettiin kysely peruskoulun ja
lukion työ- ja loma-ajoista 4.–18.11.2013. Kyselystä tiedotettiin
Wilman etusivulla julkisella tiedotteella 4.11.2013 sekä 12.11.2013
kaikille huoltajille ja opetushenkilöstölle lähetetyllä pikaviestillä.
Vastauksia kyselyyn saatiin 2 371 kpl. Vastauksista lähetetään
huoltajille koonti koulutuslautakunnan käsittelyn jälkeen.
Kysymykseen syysloman pituudesta vastaukset jakautuivat seuraavasti
2-3 pv
19,6 %

5 pv
79,3 %

Ei lomaa
1,1 %

Kysymykseen lauantaityöpäivistä vastaukset jakautuivat seuraavasti
Kannatan.
En kannata.
En osaa sanoa.
21,2 %
67,3 %
11,5 %
Näin ollen valtaosa kannatti viikon syyslomaa ja toivoi, ettei lauantaisin järjestettäisi koulupäiviä.
Vapaissa vastauksissa kommentit vaihtelivat laidasta toiseen.
Koulun aloittamista toivottiin elokuussa myöhemmin, vastaavasti
koulutyön toivottiin jatkuvan pidemmälle kesäkuun puolelle. Tämä ei
valitettavasti ole mahdollista, sillä Suomessa peruskoulun lukuvuosi
alkaa perusopetuslain 23 §:n mukaan 1. elokuuta ja päättyy 31.
heinäkuuta ja lukuvuodessa on 189 työpäivää. Jos itsenäisyyspäivä,
vappu tai loppiainen sattuu muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, lukuvuosi voi olla vastaavasti lyhyempi. Opetuksen alku- ja lopetuspäivää ei ole laissa määritelty. Koulutyö alkaa yleensä elokuun
puolenvälin aikoihin, mutta tarkemmin asiasta päättää kukin kunta.
Sen sijaan on asetuksella säädetty, että koulutyö päättyy "viikon 22
viimeisenä arkipäivänä", joka on aikaisintaan 29. toukokuuta ja
viimeistään 5. kesäkuuta.
Osassa vapaita vastauksia kouluvuoden aikana lomien toivottiin
olevan pitkiä ja osassa lyhyitä. Perusteluina vastauksissa oli mm.
lastenhoitoasioita, perheiden yhteisiä lomavaihtoehtoja ja
lukuvuoden kuormittavuutta. Lauantaikoulupäiviä kannatettiin
toisaalta vapaissa vastauksissa vahvasti, toisaalta ongelmiksi
muodostuvat perheiden harrastuksiin liittyvät turnaukset ja
tapahtumat.
Lisätiedot

Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
1. Koulutuslautakunta päättää koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 seuraavasti:

Lukuvuosi 2014–2015

188 työpäivää

Syyslukukausi
Syysloma (viikko 42)

to 7.8. - la 20.12.2014
ma 13. - pe 17.10.2014
Yhteensä 93 työpäivää

Kevätlukukausi
Hiihtoloma (viikko 9)

ke 7.1. - la 30.5.2015
ma 23. - pe 27.2.2015
Yhteensä 95 työpäivää

Lukuvuosi 2015–2016
Syyslukukausi
Syysloma (viikko 42)
Kevätlukukausi
Hiihtoloma (viikko 9)
Vapaapäivä
(helatorstai 5.5.2016)

189 työpäivää
ti 11.8.2015 - la 19.12.2015
ma 12. - pe 16.10.2015
Yhteensä 90 työpäivää
to 7.1.2016 - la 4.6.2016
ma 29.2. - pe 4.3.2016
pe 6.5.2016
Yhteensä 99 työpäivää

2. ja että perustellusta syystä koulutuslautakunta voi myöntää
jollekin koululle luvan poiketa koulutuslautakunnan hyväksymistä
työajoista jonkin lauantain osalta edellyttäen, että siitä ei synny
ylimääräisiä kustannuksia.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

