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Oppilaiden laskentapäivänä 20.9.2016 Ylöjärvellä oli perusopetuksen oppilaita 4383. Syksyllä 2017 oppilaita on arviolta 4414.
Nopeinta kasvu on Metsäkylässä ja keskustan alueella. Metsäkylän
Yhtenäiskoulun oppilasmäärä kasvaa selvästi, koska koululla on ensi
lukuvuonna vuosiluokat 1-8 nykyisten 1-7 vuosiluokkien sijaan.
Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 § 97 tekemän päätöksen mukaan
perusopetuksesta leikataan 470 000 euroa ryhmäkokoja
muuttamalla ja määräaikaisten resurssiopettajien palvelusuhteiden
päättämisellä. Erityisopetuksen ja oppilashuollon resursseja ei
muuteta.
Vuoden 2017-2018 tuntikehystä jaettiin ensin vuosiluokkakohtaisesti
oppilasmäärien ja opetustuntien mukaisesti jokaiselle koululle
samalla periaatteella. Rehtorien kommentoinnin jälkeen tuntikehystä
muokattiin tarkistettujen ryhmäkokojen perusteella (7428 vvt).
Rehtorit esittävät, että tuntikehys olisi 7624 vvt. Säästöä lukuvuoden
2016-2017 kehykseen tulisi 272,5 vvt, eli 272 500 euroa. Puuttuvan
197 500 euroa rehtorit esittävät leikattavaksi tarvikemäärärahoista.
Tämä tarkoittaa nykyisen keskimääräisen 181 euroa/oppilas
tarvikerahan pienentämistä 45 eurolla.
Lisäksi tuntikehyksen pienentäminen vaatii vuosiluokan 7 taide- ja
taitoaineen valinnaisen aineen yhden vuosiviikkotunnin siirtämistä
käsityön vuosiviikkotunteihin sekä Moision koulusta JOPO-luokan
lakkauttamista.
Lisätiedot

Tarja Suhonen, p. 050 342 2602, tarja.suhonen@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Sivistyslautakunta päättää perusopetuksen lukuvuoden 2017-18
tuntikehyksestä seuraavaa:
1.
2.

kouluille jaettava tuntikehys on kokonaisuutena 7370
- 7400 vuosiviikkotuntia,
opetuspäällikkö jyvittää koulukohtaisen tuntikehyksen
siten, että määräävä jakoperuste on koulun oppilasmäärä eri vuosiluokilla ja tämän lisäksi toissijaisena

3.
4.
Päätös

perusteena otetaan huomioon erityiset opetuksen järjestämistä koskevat pedagogiset perusteet (esim. kieliohjelma, musiikkipainotteisuus tai eri uskontojen
opetus),
joustavan perusopetuksen (jopo) ryhmä lakkautetaan
1.8.2017 lukien ja
että koulukohtainen tuntikehys tuodaan sivistyslautakunnalle tiedoksi maaliskuun kokouksessa.

Sivistysjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksen kuulumaan
seuraavasti:
Sivistyslautakunta päättää jättää asian pöydälle.
Keskustelun kuluessa jäsen Leena Törmälä jäsen Virpi Ukonmäen
kannattamana ehdotti, että sivistyslautakunta jatkaa asian käsittelyä
tässä kokouksessa.
Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin kädennostoäänestys. Ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista
äänestävät ei. Äänestyksessä asian jättäminen pöydälle voitti äänin
7 (Kaminen, Hirvonen, Kampman, Koivisto, Nieminen, Ojares, Sairo)
- 3 (Salakari, Törmälä, Ukonmäki).
Asia jätettiin pöydälle.
--Lisäksi sivistyslautakunta päätti yksimielisesti pitää ylimääräisen
kokouksen tiistaina 21.2.2017 klo 17.
-----

