Perusopetuksen lisämäärärahaesitys
Henkilöstökyselyissä sekä henkilöstön (opettajien, ohjaajien ja rehtoreiden) tekemissä läheltä pitiilmoituksissa on tullut esille, että pahoinvointi koulun arjessa on lisääntynyt. Kouluissa tarvitaan yhä
enemmän niitä aikuisia, jotka voivat antaa lapsille ja nuorille aikaa ja tukea vaikeissa tilanteissa. Tämä on
myös sitä varhaista ja ennaltaehkäisevää työtä, jolla pyritään välttämään ja jopa estämään kaikista
raskaimmat lastensuojelulliset toimenpiteet. Opettajan on mahdotonta irrottautua oppitunnilta tukemaan
oppilasta, joka ei pysty tulemaan tunnille tai keskittymään opiskeluun. Haastavat tilanteet vaativat kouluun
erilaista henkilöstöä ja resurssointia, jotta kaikkien hyvinvointia voidaan edistää.
Lisäresurssin tarve
Yhteensä 10 ohjaajaa, joista 5 Kuoppanummelle, 3 Nummelan kouluun ja 2 Pappilanpellon kouluun. Näissä
kouluissa on ollut haastavia tilanteita lukuvuoden 2018 – 2019 aikana, jotka käyvät selville mm. tehdyistä
läheltä piti – ilmoituksista (luvut tuodaan kokoukseen). Kouluissa kirjataan myös haastavan käytöksen
ilmoitukset, joissa henkilökunta ei ole mukana. Lisäämällä ohjaajien määrää ja siten aikuisia haastavissa
ryhmissä vaikutetaan sekä henkilöstön että oppilaiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin.
Kuoppanummen koulussa on paljon erilaisten tukien piirissä olevia oppilaita (36% koko koulun
oppilasmäärästä) sekä niitä oppilaita, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi (13 % koko koulun
oppilasmäärästä). Koulussa on mm. näistä syistä johtuen tarve joustaville opetusjärjestelyille. Kouluun
esitetään ns. klinikkaopettajaa (luokille 5. – 9.) sekä resurssiopettajaa, joka voi tarvittaessa työskennellä
koulussa luokilla 1. – 9.
Kustannukset
Klinikkaopettaja (erityisopettaja)

syksy 2019 20 000 e

TA vuosi 2020 55 000 e

Resurssiopettaja

syksy 2019 20 000 e

TA vuosi 2020 55 000 e

Ohjaajat (20,16h/vko)

syksy 2019 117 500 e

TA vuosi 2020 300 000 e

YHT:

syksy 2019 157 500 e

TA vuosi 2020 410 000 e

Lisäksi selvitellään mahdollisuutta saada kouluihin psykiatrisia sairaanhoitajia ja lisää psykologeja
yhteistyössä Karviaisen kanssa. Psykiatrinen sairaanhoitaja voisi toimia konsultaatiotukena opettajille sekä
auttaa puuttumaan lapsen ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa, kun kouluterveydenhuolto ei siihen aina
yksistään riitä. Kouluissa oppilaiden ongelmat liittyvät yleensä mielialaan, ahdistuneisuuteen, elämän
kriisitilanteisiin ja murrosikään. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilastojen mukaan jopa joka neljäs lapsi
ja nuori kärsii mielenterveysongelmista. Osalla oppilaista ongelmat ovat niin pahoja, ettei koulunkäynnistä
tule mitään. Viimeisimpien tutkimusten ja monen nuorten henkiseen hyvinvointiin erikoistuneen
asiantuntijan mielestä mm. mielenterveysongelmiin liittyvät palvelut pitää tuoda koululle lähelle oppilasta.
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