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Perusopetuksen tuntimäärän jakaminen kouluille lukuvuonna 2019-2020
403/12.00.01/2011
Lanu 12.03.2019 § 16

Perusopetuksen tuntimäärä lukuvuodelle 2019-2020 on vuoden 2019 talousarvion mukaan 6650,2 tuntia. Tämä kokonaistuntimäärä sisältää perusopetuksen
luokkaopetustunnit, tukiopetustunnit, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä erityisluokkien tunnit ja virkaehtosopimuksen mukaiset opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät.
Tuntikehyksen laskeminen perustuu koulun oppilasmääriin luokka-asteittain lukuvuonna 2019 - 2020 (pohjana 6.2.2019 oppilasmäärät sekä tiedossa olevat, lukuvuoden 2019-2020 1. luokkalaisten ja 7. luokkalaisten määrät), koulussa oleviin kuntakohtaisiin erityisluokkiin, koulussa luokkiin integroitujen erityisoppilaiden määrään (jokaisesta integroidusta erityisoppilaasta 0,5 vvt lisää) ja koulun
11-vuotisten oppivelvollisten määrään (jokaisesta 11-vuotisen oppivelvollisuuden
piirissä olevasta oppilaasta 1,5 vvt lisää). Lisäksi huomioidaan ns. pienien alakoulujen oppilasmäärät yhdysluokkien kohdalla, yleisopetuksen oppilaiden määrät ja
jakorajat 1 - 6 luokilla, oppilasmäärärajat fysiikan, kemian, käsityön ja kotitalouden osalta yläkoulun luokilla, muut kuntakohtaiset tehtävät (kuten kotiopetuksesta vastaaminen) sekä muut harkinnanvaraiset muutokset.
Rehtoreille on järjestetty 6.2.2019 tuntikehysseminaari, jossa oppilaisiin liittyvät
tiedot ja opetuksen järjestämiseen lukuvuonna 2019 - 2020 tarvittavat tuntimäärät on kartoitettu.
Oheismateriaali

Tuntikehystaulukko lukuvuonna 2019-2020

Valmistelija

Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi@vihti.fi, puh. 044 467 5239

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää perusopetuksen tuntiresurssiksi 6650,2
tuntia lukuvuodelle 2019-2020.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Se tuodaan käsittelyyn
seuraavan lautakunnan kokoukseen 19.3.

----------------------------------Lanu 12.03.2019 § 16

Perusopetuksen tuntimäärä lukuvuodelle 2019-2020 on vuoden 2019 talousarvion mukaan 6650,2 tuntia. Tämä kokonaistuntimäärä sisältää perusopetuksen
luokkaopetustunnit, tukiopetustunnit, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä erityisluokkien tunnit ja virkaehtosopimuksen mukaiset opetusvelvollisuuteen luetta-
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vissa olevat tehtävät.
Tuntikehyksen laskeminen perustuu koulun oppilasmääriin luokka-asteittain lukuvuonna 2019 - 2020 (pohjana 6.2.2019 oppilasmäärät sekä tiedossa olevat, lukuvuoden 2019-2020 1. luokkalaisten ja 7. luokkalaisten määrät), koulussa oleviin kuntakohtaisiin erityisluokkiin, koulussa luokkiin integroitujen erityisoppilaiden määrään (jokaisesta integroidusta erityisoppilaasta 0,5 vvt lisää) ja koulun
11-vuotisten oppivelvollisten määrään (jokaisesta 11-vuotisen oppivelvollisuuden
piirissä olevasta oppilaasta 1,5 vvt lisää). Lisäksi huomioidaan ns. pienien alakoulujen oppilasmäärät yhdysluokkien kohdalla, yleisopetuksen oppilaiden määrät ja
jakorajat 1 - 6 luokilla, oppilasmäärärajat fysiikan, kemian, käsityön ja kotitalouden osalta yläkoulun luokilla, muut kuntakohtaiset tehtävät (kuten kotiopetuksesta vastaaminen) sekä muut harkinnanvaraiset muutokset.
Rehtoreille on järjestetty 6.2.2019 tuntikehysseminaari, jossa oppilaisiin liittyvät
tiedot ja opetuksen järjestämiseen lukuvuonna 2019 - 2020 tarvittavat tuntimäärät on kartoitettu.
Oheismateriaali

Tuntikehystaulukko lukuvuonna 2019-2020

Valmistelija

Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi@vihti.fi, puh. 044 467 5239

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää perusopetuksen tuntiresurssiksi 6650,2
tuntia lukuvuodelle 2019-2020.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Se tuodaan käsittelyyn
seuraavan lautakunnan kokoukseen 19.3.

----------------------------------Lanu 19.03.2019 § 21
Perusopetuksen tuntimäärä lukuvuodelle 2019-2020 on vuoden 2019 talousarvion mukaan 6650,2 tuntia. Tämä kokonaistuntimäärä sisältää perusopetuksen
luokkaopetustunnit, tukiopetustunnit, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä erityisluokkien tunnit ja virkaehtosopimuksen mukaiset opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät.
Tuntikehyksen laskeminen perustuu koulun oppilasmääriin luokka-asteittain lukuvuonna 2019 - 2020 (pohjana 6.2.2019 oppilasmäärät sekä tiedossa olevat, lukuvuoden 2019-2020 1. luokkalaisten ja 7. luokkalaisten määrät), koulussa oleviin kuntakohtaisiin erityisluokkiin, koulussa luokkiin integroitujen erityisoppilaiden määrään (jokaisesta integroidusta erityisoppilaasta 0,5 vvt lisää) ja koulun
11-vuotisten oppivelvollisten määrään (jokaisesta 11-vuotisen oppivelvollisuuden
piirissä olevasta oppilaasta 1,5 vvt lisää). Lisäksi huomioidaan ns. pienien alakoulujen oppilasmäärät yhdysluokkien kohdalla, yleisopetuksen oppilaiden määrät ja
jakorajat 1 - 6 luokilla, oppilasmäärärajat fysiikan, kemian, käsityön ja kotitalouden osalta yläkoulun luokilla, muut kuntakohtaiset tehtävät (kuten kotiopetuksesta vastaaminen) sekä muut harkinnanvaraiset muutokset.
Rehtoreille on järjestetty 6.2.2019 tuntikehysseminaari, jossa oppilaisiin liittyvät
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tiedot ja opetuksen järjestämiseen lukuvuonna 2019 - 2020 tarvittavat tuntimäärät on kartoitettu. Lisäksi rehtorikokouksessa 13.3.2019 keskusteltiin lukuvuoden
2019-2020 tuntikehyksestä ja kouluihin tulevista haasteista 6.2. laaditun taulukon tuntien pohjalta. Kartoituksen pohjalta todettiin, että jaettavissa olevat
6650,2 vuosiviikkotuntia jaetaan kouluille liitteessä olevan taulukon laskelman
mukaisesti ja eri hankkeiden kautta saatavat resurssit (72 vuosiviikkotuntia) kohdennetaan niin ikään liitteessä oleville kouluille.
Liite

Tuntikehystaulukko lukuvuonna 2019-2020

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta päättää perusopetuksen tuntiresurssiksi 6650,2
tuntia lukuvuodelle 2019-2020 ja lisäksi 72 resurssitunnin kohdentamisesta kouluille liitteen mukaisesti.

Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Liitteet
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohjeet:
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Vihdin lasten ja nuorten lautakunnalle, os. PL 13, 03101 Nummela,
käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi, seuraavista pykälistä:
21
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnanjäsenen katsotaan saanen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen, jonka saa pyydettäessä Vihdin
kunnan kirjaamosta , osoitteesta Vihdin kunta, kirjaamo, PL 13, 03101 Nummela (käyntiosoite: Asemantie 30), sähköposti:
kunnanvirasto@vihti.fi, puh. (09) 4258 3000.
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