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Tuntijako

Valtioneuvosto on antanut 28.6.2012 asetuksen perusopetuksen
tuntijaosta oppivelvollisille annettavasta opetuksesta. Tämä asetus
määrittelee, paljonko opetusta kussakin oppiaineessa on vähintään
annettava perusopetuksen aikana ja perusopetuksen eri vaiheissa.
Tampereen kaupunkiseudulla valmistellaan 1.8.2016 voimaan tuleva
perusopetuksen opetussuunnitelma ja siihen liittyvä paikallinen tuntijako yhteistyössä kaupunkiseudun kuntien kesken.
Opetussuunnitelmatyön seudullinen projektiryhmä asetti keväällä
2013 ryhmän valmistelemaan seudullista tuntijakoa. Ryhmän aihioita
esiteltiin keväällä 2013 OSAAVA-seminaarissa rehtoreille, ja samalla
ensimmäiset kaavailut lähtivät kommenttikierroksille kuntiin. Syksyllä
2013 aihioista koottiin seudullisena yhteistyössä koulujen
kommentoinnin perusteella vaihtoehtoisia kokonaisuuksia, jotka
lähetettiin uudemman kerran kommenttikierrokselle.
Tampereen kaupunkiseudun sivistysjohtajista koostuva Seutusivistys-työryhmä valitsi kokouksessaan 31.10.2014 seudullisen
opetussuunnitelman projektiryhmän esittämistä vaihtoehdoista
vaihtoehdon numero 2 seudulliseksi pohjaksi tuntijaosta. Nyt tämä
vähimmäistunneilla toteutettu tuntijako viedään kunnalliseen
päätöksentekoon ja kunnat voivat lisätä siihen omat mahdolliset
lisäpainotuksensa.
Seudullinen tuntijakoehdotus on tehty yhteistyössä niin, että oppilaiden liikkuvuus (noin 1000 oppilasta vuosittain kaupunkiseudun
alueella) helpottuisi koulusta toiseen. Ehdotuksessa on otettu
huomioon paitsi valtioneuvoston asetuksen aiheuttamat reunaehdot
minimituntien täyttymiseen, myös erilaiset painotusmahdollisuudet
sekä mm. pienten koulujen tarpeet järjestää opetus yhdysluokilla
vuorolukuna. Valtioneuvoston asetuksessa on kuitenkin omat
rajoitteensa ja haasteensa opetuksen järjestämisen kannalta, eikä
näitä haasteita voida täysin poistaa valmiista ratkaisusta.

Ylöjärvi

Ylöjärven kaupungissa on kehitetty systemaattista ohjelmaa oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen parantamiseksi. Tämä koetaan
myös yhdeksi olennaisimmaksi kehitettäväksi osaamistavoitteeksi
tulevaisuuden yhteiskunnassa. Tästä johtuen Ylöjärven tuntijakoon

ehdotetaan lisättäväksi valinnaisiin oppiaineisiin yksi vuosiviikkotunti
vuosiluokille 1., 2., 7. ja 8. tunne- ja vuorovaikutustaitojen
kehittämiseen. Oppiaineen sisällöt ja tavoitteet sekä arviointi
tarkennetaan lopullisen paikallisen opetussuunnitelman
hyväksymisen yhteydessä. Yksittäisen vuosiviikkotunnin
kustannukset perusopetuksen talousarviossa Ylöjärvellä ovat noin
70 000 euroa.
Alkuopetuksessa viikoittainen tuntimäärä on pieni, 19 tuntia viikossa.
Kahdeskymmenes tunti paitsi lisäisi oppilaan saamaa opetusta,
helpottaisi Ylöjärvellä koulukyyditysten järjestämistä ja vähentäisi
myös iltapäivätoiminnan järjestämispainetta. Toisen luokan keväällä
samaan kokonaisuuteen voitaisiin sijoittaa mm. kielisuihkuttelua
alkavan kielenopetuksen joustavoittamiseksi.
7. ja 8. luokilla 30.tuntia pidetään järkevänä ratkaisuna sekä koulukuljetusten kannalta, että siksi, että tullessaan yläkouluun oppilaiden
ryhmäyttämiseen ei ole riittävästi aikaa. Tässä kokonaisuudessa
voitaisiin lisäksi keskittyä esimerkiksi opiskelutekniikoihin,
ryhmädynamiikkaan, sekä itsensä ilmaisemiseen.
Musiikkipainotteiset luokat
Valitessaan musiikkipainotteisen luokan Vuorentaustan koulun
oppilas tekee valinnan, jossa suuri osa hänen valinnaisuudestaan on
musiikin opintoja eri musiikin osa-alueilla. Jotta oppilas saisi 4 vvt
musiikkia musiikkipainotteisessa opetuksessa, tulee paikallisesti
päättää myös 1 vvt lisäykset musiikinopetukseen
musiikkipainotteisilla luokilla vuosiluokilla 5.-6.
Lisätiedot
Leena Pöntynen, p. 050 437 1385, leena.pontynen@ylojarvi.fi
Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää hyväksyä
1. seudullisen pohjaehdotuksen Ylöjärven kaupungin perusopetuksen tuntijaoksi 1.8.2016 alkaen,
2. 1 vvt lisäykset vuosiluokille 1.-2. ja 7.-8. ja
3. 1 vvt lisäykset Vuorentaustan musiikkipainotteisille luokille vuosiluokille 5.-6.
Päätös

Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja muutti päätösehdotusta
seuraavasti:
Koulutuslautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun seuraavaa
kokousta varten.
Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan muutetun
ehdotuksen.
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