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Opetuspäällikkö Leena Pöntynen:

Opetusryhmien pienentämiseen kohdennettu valtionavustus
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut opetuksen järjestäjien
haettavaksi valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmien
pienentämiseen vuosille 2014-2015. Myönnettävä valtionavustus on
kaikkiaan noin 60 milj. euroa. Rahoitusta voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen vuoden 2014
talousarvioksi, johon määräraha ryhmäkokojen pienentämiseksi
sisältyy.
Toiminnan tavoitteet

Hallitusohjelman mukaisesti perusopetuksen laatua parannetaan
ryhmäkokoja pienentämällä. Ryhmäkokojen on oltava riittävän
pienet, jotta opettajalla on aikaa oppilaille ja erilaisten lasten ja
erilaisten ryhmien tarpeet voidaan huomioida. Tavoitteena on kohdentaa avustusta myös kouluihin, joiden koulunkäyntialueella on
aikuisväestön koulutustaso keskimääräistä alhaisempi,
työttömyysaste suurempi tai maahanmuuttajien väestöosuus
suurempi.
Opetusryhmien koon pienentämiseen osoitettava valtionavustus
myönnetään ylläpitäjäkohtaisesti, hakemuksen perusteella
opetusryhmien pienentämiseen aiheutuviin kustannuksiin
käytettäväksi vuosina 2014-2015.
Ylöjärven kaupunki on vv. 2010-2014 saanut opetusryhmien pienentämiseen kohdennettua valtionavustusta yhteensä 694 000 euroa.

Ylöjärven kaupungin hakemus vuosille 2014-15
Ylöjärven kaupungille on haettu vuosille 2014-15 ylimääräisenä
valtionavustuksena opetusryhmien pienentämiseen
1 317 300 €, joista 964 000 € kohdistuu suurien, yli 25 oppilaan,
oppilasryhmien pienentämiseen. Lisäksi hakemuksesta 350 000 €
kohdistuu alueellisesti kouluihin, joiden koulunkäyntialueella on
aikuisväestön koulutustaso keskimääräistä alhaisempi,
työttömyysaste tai maahanmuuttajien väestöosuus keskimääräistä
suurempi. Omarahoitusosuutta mm. vuokrista, laitteistoista tms.
laskettiin hakemukseen 89 800 €.

Perusteena hakemukselle oli, että Ylöjärven kunta on kasvukunta,
jossa opetustilojen määrä on koko ajan alimitoitettu oppilasmäärän
kasvuun verrattuna. Näin ollen opetusryhmien jakamiseen ei löydy
riittävästi luokkatiloja. Siksi lisärahoitusta haetaan suunnitelmalliseen
samanaikaisopetukseen, jolla taattaisiin opettajan aikaa jokaiselle
lapselle sekä erilaisten lasten ja ryhmien tarpeet voitaisiin huomioida.
Ylöjärvellä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat on pääsääntöisesti
integroitu yleisopetuksen ryhmiin lähikouluissaan lainsäädännön
esitysten mukaisesti. Lisäksi kunnassa on paljon pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita (2,3 % kaikista perusopetuksen oppilaista).
Oman alueellisen haasteensa tuovat myös useat
lastensuojeluyksiköt, joiden oppilaat sijoittuvat eri kouluihimme,
toisinaan lyhytkestoisiinkin sijoituksiin, tarviten tällöin tukea
siirtymävaiheisiinsa.
Lukuvuonna 2012-13 Ylöjärvellä oli 10 yli 25 oppilaan ryhmää, joita
tuettiin ylimääräisellä valtionavustuksella. Syksyn 2012 aikana
muuttoliikkeen vaikutuksesta ryhmien määrä on noussut 14 ryhmään. Nyt ryhmiä on 13, joten niiden määrään on voitu vaikuttaa
ylimääräisellä valtionosuudella. Muuttoliikkeen vaikutuksesta
ryhmäkoot kuitenkin kasvavat. Siksi osa nyt haettavasta valtionavustuksesta suunnataan suurien ryhmien jakotunteihin.
Suurin osa rahoituksesta suunnataan samanaikaisopetuksen
keinoilla pienennettäviin opetusryhmiin, yhteensä kunnan alueelle 11
samanaikaisopettajaa. Samanaikaisopetuksen pedagogiikka ja
haasteet otetaan huomioon opettajien rekrytoinnissa, lukujärjestyksissä, suunnitteluaikojen mahdollisuuksien järjestämisessä
sekä toiminnan arvioinnissa. Hakemus on tältä osin viime vuotisen
kaltainen.
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Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi haetun kohdennetun erityisavustuksen opetusryhmien pienentämiseen vv. 2014-2015.
Päätös

Hyväksyttiin.
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