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Linjaukset

Tampereen Yliopiston hallitus päätti 13.6.2011 pidetyssä kokoukses-
saan siirtää opettajankoulutuksen ja siihen liittyvän normaalikoulun toi-
minnan Hämeenlinnasta Tampereelle 1.8.2012 lukien. Tämän päätök-
sen seurauksena Normaalikoulussa opiskelevien 1-6 luokkien oppilai-
den koulunkäynnin järjestäminen jää Hämeenlinnan kaupungin vastuulle
kyseisestä päivämäärästä lukien, sillä perusopetuslain 4§ mukaan :

”Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvolli-
suusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävä-
nä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppi-
velvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta 25 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille lap-
sille, jotka 27 §:n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä
myöhemmin. Kunta voi järjestää tässä laissa tarkoitetut palvelut itse tai
yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne 7 tai 8 §:ssä tarkoite-
tulta perusopetuksen järjestäjältä. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut
myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa
siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.
(23.12.1999/1288)”

Vaikuttavuus kaupunkistrategiaan, palvelu- ja hankintastrategiaan,
palvelusuunnitelmaan ja ohjelmiin

Perusopetuslain ja –asetuksen sekä eri strategioiden ja ohjelmien mu-
kaisen toiminnan järjestäminen edellyttää koulukuljetusten, oppilaaksi
oton ja oppilaiden saaman perusopetuksen määrän ja sisällön määritte-
lyä muuttuvassa tilanteessa.

Kokonaiskuva
Yliopiston alainen Normaalikoulu on toiminnassaan noudattanut hieman
erilaista tuntijakoa ja toiminnan painotuksia kuin Hämeenlinnan kaupun-
ki järjestämässään perusopetuksessa. Liite 3/Lanula 8.11.2011. Koulus-
sa tällä hetkellä sisällä olevien oppilaiden oikeusturvan kannalta ja ylei-
sen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että he voivat jat-
kaa sillä sisällöllä, joka heillä on ollut tiedossaan koulua aloittaessaan.

Pidemmällä aikajanalla tarkasteltuna koulun toiminta on kuitenkin saa-
tettava toimimaan samoilla lähtökohdilla kuin muutkin kaupungin ylläpi-
tämät koulut. Normaalikoulun Tampereelle lähdön nopeasta aikataulus-
ta johtuen tullaan harmonisointiin kuitenkin tarvitsemaan vajaata luku-
vuotta pidempi aika.

Kokonaisarvio päätöksen vaikutuksista lasten ja perheiden tilan-
teeseen

Välittömät vaikutukset



Mikäli Hämeenlinnan kaupungin ja toisaalta Normaalikoulun järjestämi-
sen lähtökohtiin annetaan siirtymäaika siten, että erityisesti Normaali-
koulun nykyisten oppilaiden osalta toteutetaan heidän nykyistä opetus-
suunnitelmaansa, jäävät koulun järjestäjän vaihdoksesta johtuvat vaiku-
tukset oppilaille ja heidän huoltajilleen varsin vähäisiksi.

Tilaajapäällikön arvio
Kuljetuskriteerien osalta on syytä siirtyä noudattamaan Hämeenlinnan
kaupungin kuljetuskriteereitä lukuvuoden 2012 – 2013 alusta lukien.

Oppilaaksi oton näkökulmasta on perusteltua määritellä nykyisille Nor-
maalikoulun oppilaille lähikouluksi se koulu, jota he tällä hetkellä käyvät.
Muilta osin on tarkoituksenmukaista käyttää Hämeenlinnan kaupungin
oppilaaksi oton kriteereitä myös tulevan koulun osalta uusia oppilassi-
joitteluja tehtäessä.

Johtopäätökset

Tampereen Yliopiston Hämeenlinnan Normaalikoulun toiminnan päätty-
essä 31.7.2012 on tarpeen määritellä toiminnan jatkon kannalta nykyis-
ten koulun oppilaiden lähikoulu, kyseisessä koulussa noudatettava ope-
tussuunnitelma painotuksineen, jatkossa noudatettavat koulukuljetuskri-
teerit sekä jatkossa noudatettavat oppilaaksi oton kriteerit.

Tilaajajohtajan ehdotus: Lasten ja nuorten lautakunta päättää Yliopis-
ton ylläpitämän normaalikoulun toiminnan päättyessä 1.8.2012 lukien

1) määritellä kyseisen koulun nykyisten oppilaiden lähikouluksi nykyi-
sen Normaalikoulun ja OKL:n tiloihin sijoittuvan koulun ja

2) että nykyisen Normaalikoulun opetussuunnitelmaa noudatetaan uu-
dessa vastaanottavassa koulussa normaalikoulun nykyisten oppilai-
den osalta,

3) että koulun oppilaiden osalta noudatetaan Hämeenlinnan kaupungin
koulukuljetusperiaatteita 1.8.2012 lukien,

4) että nykyisen Normaalikoulun tulevien oppilaiden osalta noudate-
taan Hämeenlinnan kaupungin oppilaaksi oton kriteereitä

Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Karrimaa poistui kokouksesta pykälästä
käydyn keskustelun päätyttyä.

Päätös: Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Liite 1


