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1. Selvitystyön taustaa 

 
 
LANULA 15.4.2014 § 39 Lukioliikelaitoksen talouden tasapainottaminen 
 
Koulutuskuntayhtymä Tavastian alaisuudessa toimiva Lukioliikelaitos Tavastia lähestyi 
Hämeenlinnan kaupunkia rahoitusanomuksella syksyllä 2013. Rahoitusanomuksen mukaan 
Hämeenlinnan kaupunkia pyydettiin perussopimuksen mukaisesti kattamaan vuonna 2014 
todennäköisesti toteutuva tappiollinen tilinpäätös. Arvioiden mukaan lukioliikelaitoksen tulot 
eivät tule riittämään menojen kattamiseksi. Tulotasoon vaikuttavat sekä yksikköhinnan 
valtakunnallinen alentaminen, että oppilasmäärän ennakoitavissa oleva aleneminen. 
 
Hämeenlinnan kaupunki esitti vastavuoroisesti, että lukioliikelaitoksen tulisi sopeuttaa 
toimintansa tulorahoituksen mukaiseksi. Tämän johdosta Lukioliikelaitos Tavastia perusti 
talouden sopeuttamistyöryhmän, joka on etsinyt säästökohteita lukiokoulutuksen vuoden 
2014 käyttötalouteen. 
 
Liitteenä 7/Lanula 15.4.2014 on lukioliikelaitoksen talouden sopeuttamistyöryhmän 
kokonaisesitys talouden tervehdyttämiseksi. Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta käsitteli 
raporttia kokouksessaan 14.3.2014 § 28. Johtokunta päätti yksimielisesti esittää 
Hämeenlinnan kaupungille, että Lammin lukion mahdollisen lakkauttamisen taloudelliset ja 
pedagogiset vaikutukset selvitetään. Lisäksi johtokunta haluaa selvittää, onko tarkoituksen-
mukaista siirtää kantakaupungin lukiot jatkossa yhteen lukioyksikköön. Myös Lyseon lukion 
aikuislinjan rooli tulee selvittää. Lisäksi johtokunta haluaa, että Hämeenlinnan kaupungin 
kanssa käydään neuvottelut ateria- ja kiinteistöpalveluiden järjestämisestä. 
 
Esitetty selvitystyö kohdistuu siis suoraan myös Hämeenlinnan kaupungin perusopetukseen 
sekä kantakaupungissa että Lammilla. Selvitystyö laadittaneen virkamiestyönä, ja 
tilaajajohtaja nimennee selvitystyöhön osallistuvan tai osallistuvat virkamiehet. 
 
Tilaajajohtajan ehdotus: Lasten ja nuorten lautakunta päättää 
1. merkitä lukioliikelaitoksen esityksen tässä vaiheessa tiedoksi 
2. oikeuttaa tilaajajohtajan nimittämään Hämeenlinnan kaupungin edustajat 
selvitystyöryhmään 
3. odottaa, että selvitystyö valmistuu kevään 2014 aikana. 
 
Päätös: Lasten ja nuorten lautakunta päätti 
1. merkitä lukioliikelaitoksen esityksen tässä vaiheessa tiedoksi, 
2. oikeuttaa tilaajajohtajan nimittämään Hämeenlinnan kaupungin edustajat 
selvitystyöryhmään, 
3. odottaa, että selvitystyö valmistuu kevään 2014 aikana ja 
4. valita selvitystyöryhmään lasten ja nuorten lautakunnan edustajaksi Satu Aaltosen 
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2. Työryhmän kokoonpano 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                 

 
Työryhmän on aikomus saada selvitys valmiiksi lokakuun 2014 loppuun mennessä. 
Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa 16.9, 10.10 ja 30.10.2014. 

 
3. Selvitystyön toteutus 

Työryhmän työ tulee keskittymään Lammin lukion mahdollisen lakkauttamisen 
pedagogisten ja taloudellisten vaikutusten selvittämiseen. Selvitykseen sisältöön haluttiin 
seuraavia näkökulmia: 

� lasten ja nuorten vaikutusten arviointi 
� henkilöstövaikutukset    
� tilakysymykset  
� talouden tarkastelua ja talouden säästöt  
� rahoituksen ja tutkinnon uudistuksen vaikutukset  
� Lammin alueen väestöennuste 

 
 

4. Lammin alueen väestöennuste  

 

 

Jouni Haajanen, pj. ja siht. Koulutuskuntayhtymä Tavastia 
Kyllikki Vilkuna, Lukioliikelaitos Tavastia 
Vesa Karjalainen, Lukioliikelaitos Tavastia 
Esa Kähkönen, Hämeenlinnan kaupunki/ Lukioliikelaitos Tavastia 
Antti Karrimaa, Hämeenlinnan kaupunki 
Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki 
Mika Mäkelä, Hämeenlinnan kaupunki 
Satu Aaltonen, Hämeenlinnan kaupunki 
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Yllä olevaan kaavioon on koottu ennusteet Lammin ja Tuuloksen tilastoalueiden 
oppilasmäärien kehityksestä vuodesta 2013 vuoteen 2030. Tarkastelukulmina ovat olleet 
alakouluikäluokat ja yläkouluikäluokat erikseen. Ennuste perustuu Hämeenlinnan 
kaupungin tilaamaan väestöprojektioon, joka huomioi väestökehityksessä myös alueilla 
tiedossa olevan kaavoituksen ja sen myötä ennustetut muutokset väestökehityksessä.  
Kyseiset ikäryhmät on valittu tarkastelun kohteiksi siksi, että ne osaltaan antavat kuvaa 
toiselle asteelle siirtyvien ikäluokkien kehityksestä. Suoraan nämä ennusteet eivät 
luonnollisestikaan kuvaa Lammin lukioon menijöiden määriä Lammilla tai Tuuloksessa, 
vaan siihen vaikuttavat mm. hakeutuminen esim. ammatilliseen toisen asteen koulutukseen 
sekä myös hakeutuminen muihin lukioihin kuin Lammin lukioon.  
 
Ennusteiden pohjalta voidaan kuitenkin nähdä se, että perusopetusikäluokat olisivat 
erityisesti Lammilla alenemassa tulevaisuudessa. Jos taulukkoa tarkastellaan niiden 
vuosien osalta, jotka jo kuvaavat syntyneitä ikäluokkia, on Lammin oppilasmäärä kuitenkin 
melko vakaa, ja lasku alkaa vasta ennustettujen syntyvien ikäluokkien kohdalla. Mikäli siis 
trendi jo syntyneiden ikäluokkien osalta säilyisi tulevaisuudessakin nykytasolla, tarkoittaisi 
se, että Lammin lukion potentiaalinen oppilaspohja säilyisi suunnilleen nykyisellä tasolla. 
Mikäli lukioon hakeutumisessakaan ei tapahtuisi merkittäviä muutoksia, näyttäisi Lammin 
lukion oppilasmäärä säilyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Ikäluokkien koon perusteella ei 
Lammin lukioon näyttäisi olevan odotettavissa merkittävää kasvua. 
 
Ennusteen pohjalta voidaan todeta myös se, että alakoulun, eli Konnarin, oppilasmäärä olisi 
tulevaisuudessa selkeästi aleneva. Mikäli ennuste tällaisena toteutuu, tulee se tilojen 
näkökulmasta helpottamaan tulevaisuudessa Konnarin tilannetta, joka tällä hetkellä on 
vaikea. Lisätiloja Konnarille tullaan tarvitsemaan lähitulevaisuudessa, mikäli ikäluokat 
nykyisestä vähänkään kasvavat. Mahdollista lisätilojen tarvetta puolestaan ei voida 
tyydyttää ilman investointia.  
 
Mikäli Lammin lukion toiminta päätetään lopettaa, voidaan Konnarin mahdollinen lisätilan 
tarve tyydyttää lukiolta vapautuvilla tiloilla siirtämällä esim. kolme kuudetta luokkaa 
opiskelemaan Hakkalaan. Tällöin myös mm. tulevaisuudessa jo kuudennelta luokalta 
alkava ruotsin opiskelu voidaan järjestää Hakkalassa. Toisena mahdollisena vaihtoehtona 
on lisäluokkien kunnostaminen Lammin vanhalta kunnantalolta. Kolmantena, ja 
todennäköisesti kalleimpana, vaihtoehtona on lisärakentaminen Konnarin yhteyteen. Jos 
lähtökohtana on se, että Lammin alueen oppilasmäärä alakoulussa ei tulevaisuudessa 
enää kasva, ei lisätilaa myöskään tarvita. 

  



     
    
    

 

 

puh. 03 658 11 info@kktavastia.fi  PL 30 
 etunimi.sukunimi@kktavastia.fi 13101 Hämeenlinna 
 www.kktavastia.fi Y-tunnus: 0205303-4 

 

5. Lasten ja nuorten vaikutusten arviointi  

Lammin lukio Lammin lukio säilyy 
nykyisellään 

Lammin lukio lakkautetaan  
  

  
LAPSET JA NUORET 
RYHMINÄ JA YKSILÖINÄ 
 

1. Vaikuttaako ehdotus 
erityisesti johonkin 
tiettyyn ryhmään 
lapsia tai nuoria? 

  
2. Onko vaihtoehdolla 

vaikutuksia lasten tai 
nuorten kasvun ja 
kehityksen 
yksilölliseen 
tukemiseen? 

  

  
  
  
Ei muutosta 
nykytilanteeseen  

  
  
  
Vaikuttaa Lammin ja lähialueiden 
lukioikäisten nuorten elinoloihin ja 
koulutuksen saavutettavuuteen 
lähipalveluna 
  
Lammin lukiossa ja yläkoulussa 
nuorten kasvua ja kehitystä voidaan 
tukea kuuden vuoden ajan  
 

ASUMINEN JA LIIKKUMINEN 
  

1. Onko ehdotuksella 
vaikutuksia lasten ja 
nuorten asumiseen 
tai 
toimintaympäristöön? 

  
2. Onko ehdotuksella 

vaikutuksia lasten ja 
nuorten 
mahdollisuuksiin 
liikkua paikasta 
toiseen?  

  

  
  
Ei muutoksia 
nykytilanteeseen 
  
  
  
  
Liikkumisen 
mahdollisuuksiin ei 
ole vaikutusta 
nykytilanteeseen 
verrattuna 
  

  
  
Ei vaikutusta asumisen osalta 
nykytilanteeseen jos nuori valitsee 
kohtuullisen matkan päässä olevan 
lukion. Vaikuttaa lukio-ikäisten nuorten 
opiskeluympäristöön  
   
Liikkumisen mahdollisuuksiin ei ole 
vaikutusta nykytilanteeseen verrattuna 
  

IHMISSUHTEET JA VAPAA-
AIKA 
  

1. Onko vaihtoehdolla 
vaikutuksia lasten ja 
nuorten 
ihmissuhteisiin? 

  
2. Vaikuttaako 

vaihtoehto lasten ja 
nuorten 
mahdollisuuteen 
harrastaa tai viettää 
vapaa-aikaa? 

  
 

  
  
 
Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 
  
  
 
Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 
  
  
  
  
 
 

  
  
 
Vaikuttaa Lammin ja lähialueiden 
lukioikäisten nuorten lukiokoulutuksen 
aikana muodostuviin ihmissuhteisiin.  
  
 
Isommissa lukioissa on enemmän 
nuoria ja myös mahdollisuus 
laajempaan ystäväverkostoon. 
Toisaalta koulumatkojen pidentyessä 
vapaa-aika kodin lähiympäristössä 
lyhenee.  
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3. Onko ehdotuksella 
vaikutuksia lasten ja 
nuorten osallistumis- 
ja 
vaikuttamismahdollis
uuksiin? 

  
  

 Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 

Koulumatkojen pidentyessä vapaa-aika 
kodin lähiympäristössä lyhenee ja 
rajoittaa osaltaan siellä olevien 
harrastusmahdollisuuksien käyttöä. 
Toisaalta nuorten siirtyessä 
lukiokoulutukseen isompiin keskuksiin 
on harrastustenkin tarjonta opiskelun 
jälkeen laajempi 
  

TERVEYS JA 
TURVALLISUUS 

1. Onko vaihtoehdolla 
vaikutuksia lasten ja 
nuorten terveyteen? 

  
2. Onko vaihtoehdolla 

vaikutuksia lasten ja 
nuorten 
turvallisuuteen tai 
turvallisuuden 
tunteeseen? 

   

  
 
 
Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 
nähden 
  
Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 
nähden 
  

  
 
  
 
Ei vaikutusta nykytilanteeseen nähden 
  
   
 
Joidenkin nuorten osalta isommat 
yksiköt voivat tuntua turvattomimmilta 
  

PERHE JA TALOUS 
  

1. Onko vaihtoehdolla 
vaikutuksia lasten ja 
nuorten perheiden 
aikuisiin? 

   
2. Onko vaihtoehdolla 

vaikutuksia perheiden 
taloudelliseen 
tilanteeseen? 

  

  
  
Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 
nähden 
   
 
Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 
nähden 
  

  
  
Ei vaikutusta nykytilanteeseen nähden. 
Joidenkin perheiden kohdalla tämä 
voisi tarkoittaa muuttoa. 
  
 
  Pidentyneen koulumatkan tai 
mahdollisen muuton aiheuttamat 
kustannukset vaikuttavat perheiden 
taloudelliseen tilanteeseen 
  

MUUT HUOMIOON 
OTETTAVAT ASIAT 
  

x Taloudelliset 
vaikutukset 

  
 
 

x Vaikutukset 
koulumatkoihin 

  
 

x Vaikutukset 
oppilaaksi ottoon 
 
  

  
  
  
Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 
nähden 
 
 
Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 
nähden 
 
Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 
nähden 
  
  
  

  
  
  
Alentaa Lukioliikelaitoksen 
lukiokoulutuksen kustannuksia. 
Kaupungin osalta vaikutus ei 
merkittävä. 
 
Lukion valitsevien koulumatkat 
pidentyvät 
  
 
Lammin kaupunginosassa ei järjestetä 
lukiokoulutusta. Vapautuviin tiloihin 
siirretään Konnarin koulun 5-6 luokkien 
oppilaita. Vaikutus kohdistuisi siis osin 
alakoululaisten koulupaikkaan 
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x Vaikutukset 
harrastuksiin 
 
  
 
  
 

  
 

x Vaikutukset 
opetussuunnitelmaan 

  
  

Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 
nähden 
  
  
  
 
  
 
Ei vaikutusta 
nykytilanteeseen 
nähden 
  

Koulumatkojen pidentyessä vapaa-aika 
kodin lähiympäristössä lyhenee ja 
rajoittaa osaltaan siellä olevien 
harrastusmahdollisuuksien käyttöä. 
Toisaalta nuorten siirtyessä 
lukiokoulutukseen isompiin keskuksiin 
on harrastustenkin tarjonta opiskelun 
jälkeen laajempi 
  
Laajentaa ja monipuolistaa 
kurssitarjontaa 
  

 
LASTEN JA NUORTEN 
OSALLISTUMINEN 
VALMISTELUUN 
  

1. Ovatko lapset ja 
nuoret osallistuneet 
vaihtoehtojen 
valmisteluun? 

  
2. Millaista 

kokemustietoa 
lapsilla ja nuorilla on 
vaihtoehtoihin liittyen 
ja miten lasten 
mielipiteet näkyvät 
vaihtoehtojen 
valmistelussa?  

  

  
  
  
  
Valmistelussa 
  
  
 
  
Laadittu kysely 
kts.alla 

  
  
  
  
Valmistelussa 
  
  
 
  
Laadittu kysely kts.alla 

SEURANTA JA 
MAHDOLLISET 
LISÄSELVITYKSET 
  

x Onko jotain 
näkökulmaa tarpeen 
selvittää lisää? 
  

x Mitä näkökulmia on 
hyvä seurata 
tehostetusti, jos 
päätösehdotus 
toteutetaan? 

  

    
 
 
 
Vaikutusten arvioinnissa keskityttiin 
lasten ja nuorten vaikutusten arviointiin, 
muita aluepoliittisia vaikutuksia ei tässä 
selvityksessä otettu huomioon. 
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Osana lasten ja nuorten vaikutusten arviointi tehtiin kysely Hakkalan koulun ja Lammin 
lukion opiskelijoille. Kysely suunnattiin Hakkalan koulun 8. ja 9. luokkien oppilaille sekä 
lukion 1., 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille. Kyselyyn vastasi 256 henkilöä, joista naisia oli 
122 ja miehiä 134. Vastaajista 149 oli peruskoulusta ja 107 lukiosta. Syksyn laskentapäivän 
mukaisesta opiskelijamäärästä laskettuna saadaan vastausprosentiksi Hakkalan koulun 
osalta 48 % ja Lammin lukion osalta 91 %. Kyselyssä esitettiin seuraavat kysymykset: 
1. Minkälaisia vaikutuksia ehdotuksella on erityisesti johonkin tiettyyn ryhmään lapsia ja 

nuoria sekä yksilöllisen kasvun tukemiseen? 
2. Minkälaisia vaikutuksia ehdotuksella on lasten ja nuorten asumiseen ja mahdollisuuteen 

liikkua paikasta toiseen (esim. koulumatkat)? 
3. Minkälaisia vaikutuksia ehdotuksella on lasten ja nuorten ihmissuhteisiin ja vapaa-

aikaan (esim. harrastuksiin)? 
4. Minkälaisia vaikutuksia ehdotuksella on lasten ja nuorten terveyteen ja turvallisuuteen 

tai turvallisuuden tunteeseen? 
5. Minkälaisia vaikutuksia ehdotuksella on lasten ja nuorten perheiden aikuisiin ja 

perheiden taloudelliseen tilanteeseen? 
6. Muuta kommentoitavaa 
 
Jokaisessa kysymyksessä oli seuraavat alakohdat 
a) jos Lammin lukio säilyy nykyisellään 
b) jos Lammin lukio lakkautetaan 
 
Yksikään vastaaja ei nähnyt mitään positiivista Lammin lukion lakkauttamisessa. 
Vastaukset voidaan hyvin kiteyttää näihin alla oleviin kommentteihin: 
 

- Mielestäni lukio on nuorille tärkeä Lammilla. Se sijaitsee lähellä ja siksi varmasti moni 
hakeutuu Lammille lukioon. Myös pienen kokonsa vuoksi yhteishenki lukiossa on 
hyvä. Opettajat tuntevat oppilaat ja saavat sen takia opastusta ja neuvoja 
henkilökohtaisestikin. 

- Varsinkin lammilaisilla, tuuloslaisilla ja hämeenkoskelaisilla säilyy mahdollisuus lähellä 
olevaan lukioon ja lyhyisiin matkoihin. Opiskelupaikkaa valitessa etäisyydellä on suurta 
merkitystä. 

- Monet nuoret menevät lukion sijasta ammattikouluun 
- Myös kulttuuriset tapahtumat, kuten Lukion oma musikaali loppuisivat, mikä olisi hyvin 

sääli. 
- Toivon, että Lammin lukiota ei lakkautettaisi. Se on selvinnyt ennenkin taloudellisista 

vaikeuksista sekä säilynyt Lammilla jo 50 vuotta. Kuten voimme myös huomata 
ylioppilaskokeiden tuloksista, Lammilla oppilaat ovat motivoituneita opiskelemaan. 
Lukio on tärkeä osa nuorille, täällä näkee kavereita ja se tekee opiskelusta mukavaa. 
Kotona asuminen on myös tärkeä juttu vielä tässä iässä. 

 
6. Henkilöstövaikutukset  

Lammin lukiossa on kahdeksan lukioliikelaitoksen virassa olevaa lehtoria sekä Lammin 
lukion ja Hämeenlinnan lyseon lukion yhteinen opinto-ohjaaja. Lehtoreiden aineyhdistelmät 
ovat seuraavat: 1) äidinkieli ja kirjallisuus, 2) ruotsi, 3) englanti, 4) matematiikka (pitkä 
oppimäärä), 5) matematiikka (lyhyt oppimäärä), fysiikka, kemia, 6) biologia ja maantiede, 7) 
historia, yhteiskuntaoppi, 8) uskonto, psykologia, filosofia sekä 9) opinto-ohjaus (puoliksi 
Hämeenlinnan lyseon lukion kanssa). 

Lähes kaikilla lukion aineenopettajilla on vuosittain opetusta myös Hakkalan koulussa, 
jossa annetaan perusopetusta vuosiluokille 7-9. Lukuvuonna 2014-2015 lukion lehtoreilla 
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on opetusta tai muita tehtäviä Hakkalan koulussa yhteensä 53,71 vuosiviikkotuntia ja 
Hakkalan koulussa on 29 opettajaa, joista kymmenellä on opetusta tai muita tehtäviä 
Lammin lukiossa yhteensä 44,22 vuosiviikkotuntia. 

Hakkalan koulussa annettava opetus Lammin lukiossa annettava opetus 

ruotsi 8 vvt kuvataide 4,4 vvt 

biologia 8 vvt kotitalous 1,1 vvt 

maantieto 4 vvt saksa 8,06 vvt 

matematiikka 11 vvt liikunta (tytöt) 6,6 vvt 

fysiikka 1 vvt liikunta (pojat) 4,4 vvt 

kemia 1 vvt musiikki 5,5 vvt 

elämänkatsomustieto 1 vvt tekninen käsityö 2,2 vvt 

englanti 3 vvt lyhyt matematiikka 4,4 vvt 

ranska 2 vvt uskonto 1,83 vvt 

äidinkieli 3 vvt terveystieto 1,83 vvt 

historia 2 vvt lukion resurssitunnit 3,9 vvt 

yhteiskuntaoppi 1 vvt  

demonstraatioiden valmistelutunnit 0,96 vvt  

apulaisrehtorin opetusvelvollisuuteen 
luettavat tunnit 6 vvt 

 

muut tehtävät 1,75 vvt  

Yhteensä 53,71 vuosiviikkotuntia Yhteensä 44,22 vuosiviikkotuntia 

 

Tällä hetkellä opetus järjestetään Hakkalan koulussa viisisarjaisena eli yhdellä vuosiluokalla 
on viisi opetusryhmää. Lisäksi koulussa on kaksi pienryhmää, joustavan perusopetuksen 
ryhmä sekä valmistavan opetuksen luokka. Tässä henkilöstövaikutusten selvityksessä 
oletetaan, että Hakkalan koulun tuntikehys ja -jako säilyvät nykyisellään. 

Lukion lakkauttamisen jälkeen osa lukion opettajien pitämistä perusopetuksen tunneista 
voitaisiin siirtää Hakkalan koulun nykyisille opettajille.  

� Lukion ruotsin kielen lehtorin opetusvelvollisuuteen sisältyvät perusopetuksen tunnit 
(8 vvt) voitaisiin siirtää Hakkalan koulun saksan kielen lehtorille, jolta puolestaan 
poistuisivat lukion saksan tunnit (8,06 vvt). 

� Lukion englannin kielen lehtorille kuuluvat perusopetuksen englannin (3 vvt) ja 
ranskan (2 vvt) tunnit voitaisiin siirtää nykyisille perusopetuksen kielten opettajille. 
Hakkalan koulussa on joka tapauksessa lähiaikoina harkittava ruotsin ja englannin 
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kielten päätoimisen tuntiopettajan vakanssin perustamista, koska kahta Hakkalan 
koulun opettajaa työllistää Konnarin koulussa alkanut saksan ja ruotsin opetus (yht. 
8 vvt). Lukion lakkauttaminen lisäisi painetta kielten lehtorin vakanssin 
perustamiselle. 

� Historian (1 vvt), yhteiskuntaopin (1 vvt) ja elämänkatsomustiedon (1 vvt) tunnit 
voitaisiin siirtää nykyiselle Hakkalan koulun päätoimiselle tuntiopettajalle, joka 
opettaa uskontoa, historiaa ja yhteiskuntaoppia. 
 

Lukion lakkauttaminen aiheuttaisi Hakkalan koulussa myös uuden henkilöstön 
rekrytointitarpeita ja opetusvelvollisuuden täydennystarpeita. 

� Hakkalan koulun biologian ja maantiedon lehtorilla on tällä hetkellä opetusta jo 25 
vvt, joten lukion lehtorilta vapautuvien perusopetuksen biologian (8 vvt) ja 
maantiedon (4 vvt) tuntien opetuksen järjestämiseksi olisi perustettava sivutoimisen 
tuntiopettajan vakanssi. 

� Matematiikan (11 vvt) tunneista osa voitaisiin siirtää Hakkalan koulun matematiikan 
lehtorille, jonka opetusvelvollisuus jäisi lukion lakkauttamisen seurauksena vajaaksi 
(16 vvt). Muiden matematiikan, fysiikan (1 vvt) ja kemian (1 vvt) tuntien hoitamiseksi 
pitäisi kuitenkin perustaa uusi sivutoimisen tuntiopettajan vakanssi, koska nykyisten 
perusopetuksen matematiikan lehtoreiden tuntikertymät ovat suuria (26 vvt, 25 vvt, 
25 vvt ja 28 vvt). Sivutoimiselle tuntiopettajalle voitaisiin siirtää myös nykyisten 
matematiikan opettajien tunteja, jolloin heidän tuntimääränsä huojenisivat. 

� Äidinkielen tunnit (3 vvt) voitaisiin siirtää Hakkalan koulun kahdelle äidinkielen 
opettajalle. Ongelmana on kuitenkin se, että äidinkielessä on opetusvelvollisuuden 
(18 vvt) ylittäviä tunteja yhteensä 11 vvt. Lukion lakkauttamisen jälkeen molemmille 
Hakkalan koulun äidinkielen opettajille tulisi ylitunteja 5,5 vvt. Lisäksi opettajilla voi 
olla muita tehtäviä, kuten luokanvalvojana toimiminen tai kerhojen pitäminen. Siksi 
jouduttaisiin harkitsemaan äidinkielen sivutoimisen tuntiopettajan viran 
perustamista. 

� Hakkalan koulun musiikin lehtorin opetusvelvollisuus jäisi täyttymättä (17 vvt). 
Musiikin lehtorin opetusvelvollisuutta pitäisi lukion lakkauttamisen jälkeen täydentää 
esimerkiksi alakoulun musiikinopetuksella, muiden oppiaineiden tunneilla tai muilla 
tehtävillä. 

� Perusopetuksen toisen liikunnan lehtorin opetusvelvollisuus jäisi vajaaksi (22 vvt), 
mutta viran opetusvelvollisuutta voitaisiin täydentää perusopetuksen terveystiedon 
tunneilla. 
 

Lukion lakkauttaminen synnyttäisi todennäköisesti perusopetuksen puolelle tilanteen, jossa 
jotkut opettajat joutuisivat ilman kelpoisuutta opettamaan useita eri oppiaineita. Tällainen 
ratkaisu olisi vastoin oppilaiden oikeutta saada laadukasta opetussuunnitelman mukaista 
opetusta ja vastoin Hämeenlinnan kaupungin linjausta kelpoisista viranhaltijoista. 

Tämän selvityksen perusteella Lammin lukion lakkauttaminen johtaisi tilanteeseen, jossa 
kaikki Lammin lukion lehtorit jäisivät vaille opetusta. 
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7. Tilakysymykset  

Alla olevassa taulukossa on kuvattu tilakustannusten jakaantuminen nykytilanteessa 
Hakkalan koulun ja Lammin lukion kesken. Jos tilat ja kustannukset niistä jäävät 
perusopetuksen maksettavaksi, on kustannus vuonna 2015 124 000 €. Lukiolla on ollut 
pääomavuokrassa huojennusta. 
 
Lisäksi lukio käyttää ja maksaa liikuntahallien päiväkäytöstä 44 000 €. Mikäli lukion osuus 
jää pois, on mahdollista että käytön väheneminen nostaa tuntihintaa, joka tuo lisäkulua 
perusopetukseen. 
 
Vuonna 2013 lukiolle oli jyvitetty muita kustannuksia (esim. laitekustannuksia) 13 000 €. 
 
Keskeinen tilojen käytön suhteen on hämeenkoskelaisten oppilaiden koulunkäynti. Tällä 
hetkellä Hämeenkoskelta käy Hakkalassa koulua 60 nuorta. Asiaan voi vaikuttaa lukion 
mahdollinen laukkauttaminen ja etenkin kuntaliitosratkaisut Päijät-Hämeessä. Vuonna 2013 
oppilaita oli Hakkalassa 55 ja laskennallinen VOS oli noin 500 000 €, joka riitti kattamaan 
laskennalliset menot. Hämeenkoski on maksanut itse kuljetukset. 

  
         

Pääoma-vuokra    m2 Pääoma-vuokra    
 Tilat koululle  
     €/v €/m2/kk €/v €/m2/kk 
            
NYT Lukio Hakkala 632 22 716 € 3,0 49 470 € 6,5 
    Pasaapeli 365 13 104 € 3,0 26 688 € 6,1 
                 
  Lukio yhteensä 997 35 820 €   76 158 €   
            
            
NYT Koulu Hakkala 1897 148 488 € 6,5       
    Pasaapeli 1095 80 064 € 6,1       
                  
  Koulu yhteensä 2992 228 552 €         
           
Koululle tulisi lisää pääoma-vuokraa  76 158 €         
         
         
Hoitovuokra    m2 Hoitovuokra      
                  
  Koulu Hakkala 632 30 336 € 4,0       
    Pasaapeli 365 17 520 € 4,0       
                  
 Koululle lisää yhteensä 997 47 856 €         
        
Koulun lisäkustannus €/v       
  Pääoma-vuokra 76 158 €       
  Hoitovuokra  47 856 €       

Yhteensä  124 014 €       
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8. Taloudelliset vaikutukset   

Lammin lukion taloudelliset vaikutukset on laskettu siten, että tuloina on käytetty vuoden 
2014 valtionosuuksia ja menoina vuoden 2013 tilinpäätöksen toteutumaa. Oikeassa 
sarakkeessa on vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan huomioitu tulopuolella 6,5 % leikkaus 
valtion maksamaan yksikköhintarahaan ja menopuolella tulopoliittisessa sopimuksessa 
sovittu 0,4 % korotus palkkoihin. Laskentapäivänä 20.9.2014 opiskelijamääräksi on saatu 
vuoden 2014 osalta 118 opiskelijaa, joista ulkopaikkakuntalaisia on 21 (Hämeenkoskelta 18 
ja muilta paikkakunnilta 3 opiskelijaa). Toimintakuluista henkilöstökustannusten osuus on 
54 % ja tilavuokrien 16 % ja muiden kulujen 30 %. Muista kuluista puolestaan 44 % 
muodostuu opetuksen ostosta yläkoululta, joten todellisten muiden kulujen osuus on n. 17 
% kokonaiskustannuksista. 

 
 
Käyttösuunnitelma 2014  KS 2015 
 TULOT €URO - 6,5 % 
 Valtionosuus (118 opiskelijaa) 691 716   646 754 
 Muut tuotot 153 391    153 391 
 
 Yhteensä  845 107 800 145   
 
 
  
Tilinpäätös 2013  
 MENOT €URO + 0,4 %  
 Toimintakulut 978 107 982 019  
 Lukioiden yhteiset (8,87 %) 29 987 30 293  
 Lukioliikelaitoksen hallinto (8,87%) 12 489    
 YHTEENSÄ 1 020 583,39 €   
 Menot per opiskelija  8649 € 8579 € 
 Tulot per opiskelija 7162 € 6781 € 
 Netto per opiskelija - 1487 € - 1798 € 
 
 Yhteensä -175 476 € -212 167 € 
   
 
Tilinpäätös 2013   
 PERUSOPETUKSELLE SIIRTYVÄ €URO 
 MAKSUOSUUS    
 Vuokrakulut (tilat ja laitteet) 181 259,79     
 Opetuksen myynti perusopetus 132 141,13     
 Opetuksen osto perusopetus 135 364,29     
 Ulkopaikkakuntalaisten valtionosuus 105 660,00   
 
 

Lammin lukion lakkauttaminen aiheuttaisi taloudellisessa mielessä kaupungille 
lisäkustannuksia lähinnä käyttämättä jäävien tilojen ja laitteiden osalta, joista lukion 
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maksama osuus oli 181 259 € vuoden 2013 tilinpäätöksen toteumassa. Lukioliikelaitos 
puolestaan menettäisi todennäköisesti ulkopaikkakuntalaisista, lähinnä 
hämeenkoskelaisista, saatavan valtionosuuden, mikä oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 
105 660 €. 

Lammin lukion lakkauttamisella olisi seurauksia myös kaupungin ja lukioliikelaitoksen 
väliseen opetuksen ostoon ja myyntiin. Opetuksen osto yläkoululta ja opetuksen myynti 
yläkoululle on kustannuksiltaan hyvin samansuuruinen. Lukion lakkauttamisen jälkeen 
lukioliikelaitokselta ostettu opetus voitaisiin ainakin osittain hoitaa Hakkalan koulun 
nykyisellä henkilöstöllä, koska lukioliikelaitokselle myytävän opetuksen poistuessa useiden 
Hakkalan koulun opettajien tuntikertymät jäisivät vajaiksi (kts. kohta 6 
henkilöstövaikutukset). Uuden henkilöstön rekrytointi olisi kuitenkin todennäköistä, millä on 
myös taloudellisia vaikutuksia. Hakkalan kouluun pitäisi perustaa kaksi tai kolme 
sivutoimisen tuntiopettajan vakanssia eräiden oppiaineiden (ÄI, MA, FY, KE, BI, GE) 
opetuksen järjestämiseksi. Lukion lakkauttaminen lisäisi painetta myös englannin ja ruotsin 
kielten lehtorin vakanssin perustamiselle. Lisäksi yhden Hakkalan koulun opettajan 
opetusvelvollisuus jäisi vajaaksi. 

Lisäksi selvitettiin Lammin lukion tänä syksynä aloittaneiden opiskelijoiden 2. ja 3. 
hakutoiveet. Suurimmalla osalla ei kevään yhteishaussa ollut muita hakutoiveita. Tämä 
johtunee siitä, että hakijoilla oli tieto, että kaikki vähintään 7 keskiarvon omaavat pääsevät 
opiskelemaan Lammin lukioon, joten he eivät nähneet tarpeelliseksi merkitä muita 
hakutoiveita. Niistä Lammin lukioon hyväksytyistä opiskelijoista, jotka olivat valinneet 
Lammin lukion ensimmäiseksi hakutoiveekseen, kahdella oli toisena vaihtoehtona 
Ammattiopisto Tavastia, yhdellä Koulutuskeskus Salpaus, yhdellä Lahden lyseo ja yhdellä 
Hämeenlinnan lyseon lukio. Kolmanneksi hakutoiveeksi oli merkitty Vääksyn lukio, 
Koulutuskeskus Salpaus, Ammattiopisto Tavastia ja Kannaksen lukio. YHTEENSÄ
 290 142,95 €   
8.1 Talouden säästömahdollisuudet  

Lammin lukion muista palveluista opetusta lukuun ottamatta vastaa Hämeenlinnan 
kaupunki tai sen omistamat yhtiöt. Kiinteistön vuokraamisesta vastaa Linnan tilapalvelut, 
ateriat toimittaa Linnan ateriat Oy ja kiinteistön hoidosta ja ylläpidosta vastaa Tekme Oy 
Liikuntahallia vuokraa Hämeenlinnan liikuntahallit Oy. Kaupungin perusopetus ostaa 
kyseiset palvelut palveluntarjoajilta ja laskuttaa niistä Lukioliikelaitosta yläkoulun ja lukion 
opiskelijamäärän suhteessa. Vuonna 2014 laskennassa käytetty suhde on ollut 30 % lukio 
ja 70 % yläkoulu. Laskentapäivänä 20.9. vuodelle 2014 saadut opiskelijamäärät olivat 
yläkoulussa 312 opiskelijaa ja lukiossa 118 opiskelijaa, mikä vastaa siis suhdelukuina 27,5 
% lukio ja 72,5 % yläkoulu. Mikäli kustannusten jakotavassa siirryttäisiin opiskelijamääristä 
todelliseen tilakäyttöön, olisi jakosuhde lähempänä 20/80-suhdetta, mikä merkitsisi lukiolle 
60 000 €:n vuosisäästöä ja vastaavaa korotusta yläkoulun maksuihin. Mikäli muuten näistä 
opetuksen tukipalveluista haetaan säästöjä lukion osalle, edellyttää se neuvotteluja 
kaupungin opetustoimen ja ko. yhtiöiden sekä liikelaitoksen välillä, mikä vaikuttaa 
puolestaan näiden Hämeenlinnan kaupungin konserniyhtiöiden tulokseen. Muiden kun 
henkilöstökustannusten osuus on noin kolmannes toimintakuluista, joten niissä saatava 
esim. 10 %:n säästö tarkoittaa n. 33 000 € vuositasolla. 

Vuoden 2013 tilinpäätöksessä Lammin lukion henkilöstökulut olivat 551 386,38 euroa. 
Henkilöstökuluista on mahdollista säästää supistamalla lukion tuntikehystä. Lukuvuonna 
2014-2015 Lammin lukion tuntikehys on 200 vuosiviikkotuntia, josta pakollisten kurssien 
opetukseen käytetään 79 tuntia, syventävien kurssien opetukseen 52 tuntia ja lukion omien 
soveltavien kurssien opetukseen 23 tuntia. Opetuksen lisäksi tuntikehykseen kuuluvat 
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demonstraatioiden valmistelutunnit, osa opinto-ohjaajan palkasta, apulaisrehtorin 
opetusvelvollisuuteen luettavat tunnit ja osa Hämeenlinnan Lyseon lukion erityisopettajan 
palkasta. Tuntikehykseen sisältyy 36,94 lukioresurssituntia, joiden määrä perustuu 20 
viikkotunnin oppilaitoskohtaiseen osuuteen sekä 0,14 viikkotunnin opiskelijakohtaiseen 
osuuteen. 

Tuntikehyksestä voitaisiin säästää muuttamalla Lammin lukio kokonaan yksisarjaiseksi. 
Lukuvuonna 2014-2015 lukiossa on 118 opiskelijaa, joista ensimmäisen vuoden 
opiskelijoita on 34, toisen vuoden opiskelijoita 49, kolmannen vuoden opiskelijoita 34 ja 
neljännen 1. Opetus järjestetään tällä hetkellä ensimmäisen ja kolmannen vuoden 
opiskelijoille yksisarjaisena ja toisen vuoden opiskelijoille kaksisarjaisena. Nykytilanteessa 
yksisarjaisuuteen siirtyminen vähentäisi tuntikehyksestä 14,3 kurssia, mikä merkitsee 40 
000 euron vuosittaista säästöä, jos yhden kurssin hinta lasketaan henkilöstökulujen (551 
386,38 € ) ja tuntikehyksen (200) osamäärästä (2 757 euroa). 

Jos Lammin lukio muutettaisiin kokonaan yksisarjaiseksi, lukion aloituspaikkojen määrää 
olisi vähennettävä nykyisestä 60 paikasta noin 40 aloituspaikkaan, jotta opetusryhmät 
mahtuisivat käytettävissä oleviin tiloihin. Aloituspaikkojen vähentäminen voisi kuitenkin 
johtaa tilanteeseen, jossa alueen lukiokelpoiset nuoret jäisivät ilman lähilukiopaikkaa. 
Tällöin Lammin lukio ei palvelisi riittävästi lähialueensa asukkaiden sivistystarpeita. Mikäli 
jonakin lukuvuonna lukioon hakisi yli 40 opiskelijaa, pitäisi harkita kyseisen vuosikurssin 
opetuksen järjestämistä kaksisarjaisena, mikä aiheuttaisi ensimmäisen vuoden opinnoissa 
tuntikehykseen 23 kurssin lisäyksen (63 400 euroa). Samalla tietenkin valtionosuuden 
määrä kasvaisi (kymmenestä opiskelijasta n. 54 900 euroa). 

Henkilöstömenoista voitaisiin säästää myös tehostamalla kurssitarjontaa. Tällä hetkellä 
Lammin lukiossa toteutetaan useita syventäviä kursseja varsin pienillä opiskelijamäärillä. 
Lukuvuonna 2014-2015 opiskelijoita on keskimäärin pakollisilla kursseilla 28, syventävillä 
kursseilla 17 ja soveltavilla kursseilla 24 opiskelijaa. Ainakin osa syventävistä kursseista 
voitaisiin järjestää vuorovuosin tai siten, että opiskelijan olisi mahdollista valita kurssi 
ainakin kerran opintojensa aikana. Lisäksi säästöä saataisiin jonkin verran ohjaamalla 
opiskelijoita nykyistä määrätietoisemmin lukioliikelaitoksen verkkokursseille, mikäli Lammin 
lukiossa ei ole riittävästi opiskelijoita jonkin kurssin toteuttamiseksi. Näillä toimenpiteillä 
voitaisiin saada vähäisiä, noin viiden kurssin vuosittaisia säästöjä (15 000 euroa). 

Kurssitarjonnan vähentäminen voi toisaalta heikentää opiskelijoiden opintomenestymistä ja 
siten vaikeuttaa jatko-opintoihin pääsemistä. Tuntikehyksen supistaminen saattaa vaikuttaa 
myös lukion vetovoimaisuuteen. Tämä uhka koskee erityisesti joitakin Lammin lukion 
koulukohtaisia soveltavia kursseja. Ratkaisevaa Lammin lukion houkuttelevuuden kannalta 
on se, miten laadukkaasti säästötoimenpiteet toteutettaisiin. 

Tuntikehykseen kohdistuvat säästötoimenpiteet vaikuttaisivat myös perusopetuksen 
opettajiin. Lukion opetuksesta säästäminen pienentäisi lukion virassa olevien opettajien 
kurssikertymiä, jolloin heidän opetusvelvollisuuttaan jouduttaisiin nykyistä enemmän 
paikkaamaan Hakkalan koulun tunneilla. Tämä puolestaan vähentäisi peruskoulun virassa 
olevien opettajien tuntikertymiä. Vaikutukset huojentaisivat Hakkalan koulun opettajien 
tuntimääriä äidinkielessä ja kirjallisuudessa, matematiikassa, biologiassa ja maantiedossa, 
englannin kielessä sekä ruotsin kielessä. Tämä vaikutus olisi siten Hakkalan koulun 
opettajien kannalta positiivinen. Saksan kielen osalta vaikutukset olisivat neutraaleja. Sen 
sijaan historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon osalta vaikutukset olisivat Hakkalan koulun 
kannalta negatiivisia, koska Hakkalan koulun uskonnon päätoimisen tuntiopettajan 
opetusmäärä jäisi todennäköisesti alle opetusvelvollisuuden. 
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9. Rahoituksen ja tutkinnon uudistuksen vaikutukset  

Opetushallituksen valmistelemat uudet lukiokoulutuksen perusteet otetaan käyttöön 
syksyllä 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on laatinut ehdotuksen lukion 
valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Työryhmä esittää tuntijaoksi kolme vaihtoehtoa. 
Työryhmän muistion tiivistelmässä todetaan: 

"Oppimäärän laajuus säilyisi kaikissa vaihtoehdoissa edelleen kolmena vuotena ja 75 
kurssina. Ehdotuksen ei voida katsoa synnyttävän koulutuksen järjestäjille uusia 
lisävelvoitteita, vaan päinvastoin ehdotuksilla olisi lievää, kustannuksia alentavaa 
vaikutusta, jota kuitenkaan ei voi pitää kokonaistaloudellisesti merkittävänä." 
(Tulevaisuuden lukio: Valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:14.) 

Lukiokoulutuksen alueellisen ja valtakunnallisen palvelukyvyn, elinvoimaisen, 
toimintakykyisen ja eheän järjestäjärakenteen sekä koulutuksen saavutettavuuden 
varmistaminen tulevat lähivuosina olemaan keskeinen kehittämiskohde. 

Lukiokoulutuksen osalta järjestäjäverkko tulee muodostumaan suurista kunnista tai muista 
koulutuksen järjestäjistä, jotka palvelevat usein myös yksittäistä kuntaa laajempaa 
väestöpohjaa. Koulutustarpeeseen vastaaminen voi koulutuksen järjestäjältä edellyttää 
saavutettavuuden turvaamiseksi toiminnan jakamista eri toimipisteisiin. Järjestäjäverkon 
muodostamisessa otetaan huomioon myös jatkokoulutukseen sekä opetuskieleen liittyvät 
koulutustarpeet. 

Lukiokoulutuksen rahoitus uudistetaan siten, että rahoitus turvaa ikäluokkien pienentyessä 
lukiokoulutuksen alueellisen saavutettavuuden, tukee lukioverkon kehittämistä ja 
koulutuksen tuloksellisuutta sekä kannustaa koulutuksen läpäisyyn. Rahoitus maksetaan 
ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta. Lukiokoulutuksen 
rahoitusuudistusta on valmisteltu ministeriön asettamassa yhteistyöryhmässä. 

Koulutuskuntayhtymä Tavastia tulee hakemaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa 1.1.2017 
alkaen hakuajan puitteissa 1.8.2015 mennessä. Saatuaan järjestämisluvan koulutuksen 
järjestäjällä on mahdollisuus toteuttaa lukiokoulutusta useammassa toimipisteessä, myös 
Lammilla. Samalla lukiokoulutuksen rahoitusta on tarkoitus uudistaa siten, että nykyinen 
perusrahoitus kattaisi alle puolet rahoituksesta ja pääpaino rahoituksessa olisi suorituksilla 
(yo-tutkinnot, lukion päästötodistus) ja tuloksellisuudella (hakeutuminen jatko-opintoihin). 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut 21.10.2014 ensimmäiset koelaskelmat, miten 
rahoitusuudistus vaikuttaisi nykyisiin lukiokoulutuksen järjestäjiin. Laskelmissa Parolan lukio 
löytyy vielä Hattulan kunnan alla, joten Koulutuskuntayhtymä Tavastian luvut sisältävät vain 
Hämeenlinnan lukiokoulutuksen. Hämeenlinnan lukioiden osalta uusi rahoitus olisi 
7 919 014 € ja nykyinen rahoitus on 7 776 242 €, missä on korotusta 142 772 € eli 1,8 %.   
Näiden lukujen valossa voidaan olettaa, että lukiokoulutuksen rahoitusuudistuksella ei ole 
merkittävää vaikutusta Lammin lukion rahoitukseen. 
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10. Yhteenveto  

Vuonna 2013 Lukioliikelaitos Tavastia pystyi järjestämään Hämeenlinnan kaupungin 
alueella annettavan lukiokoulutuksen valtionosuuden turvin. Vuodelle 2014 Opetus- ja 
kulttuuriministeriö leikkasi lukio-opiskelijoista saatavaa valtionosuutta 4,3 % ja vuodelle 
2015 on odotettavissa 6,5 % leikkaus ja aikuisopiskelijoille peräti 11,7 % leikkaus 
valtionosuuteen. Leikkausten seurauksena Lukioliikelaitos Tavastia ei pysty enää 
järjestämään nykymuotoista ja -laajuista lukiokoulutusta Hämeenlinnan kaupungin alueella 
valtionosuuden turvin.  

Vuoden 2013 lopulla Lukioliikelaitos perusti talouden sopeuttamistyöryhmän, mikä pohti eri 
keinoja lukiokoulutuksen talouden tasapainottamiseksi. Lähinnä lukioiden kurssitarjontaa 
vähentämällä ja hallintoa keventämällä saadaan tälle vuodelle ennakoitu toiminnan tappio 
puolitettua. Yhtenä säästökohteena listattiin Lammin lukion mahdollisen lakkauttaminen. 
Tämän selvityksen tarkoituksena on tarkemmin selvittää Lammin lukion mahdollisen 
lakkauttamisen pedagogisia ja taloudellisia seurauksia. Lammin lukion ensi vuodelle 
ennakoitu tappio on n. -210 000 €. Ensi vuodelle tämä tarkoittaa n.1800 €:n lisäkustannusta 
per opiskelija yli valtionosuuden. 

Lammin alueen väestöennuste ei lupaa lähivuosina parannusta opiskelijamääriin, vaan 
trendi on pikemminkin laskeva. Vuosittaista vaihtelua saattaa kuitenkin tapahtua 
lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen välillä. Isona trendinä 
ammatillinen koulutus on vahvistanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden 
vetovoimaisuutta lukiokoulutukseen nähden myös meillä Hämeenlinnassa. Lammilla 
peruskoulunsa päättäneistä valtaosa n. 65 % valitsee ammattisen koulutuksen ja n. 35 % 
ikäluokasta hakeutuu lukiokoulutukseen. 

Lammin lukio toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa yläkoulun, Hakkalan koulun kanssa. 
Lukio toimii samassa kiinteistössä ja käyttää osittain yhteisiä luokkatiloja sekä laitteita. 
Samoin suuri osa lukion henkilöstöstä opettaa yläkoulussa ja päinvastoin. Lammin lukion 
lakkauttaminen johtaisikin siihen, että lukion tilat siirtyisivät kaupungin opetustoimen 
vastuulle ja osalle yläkoulun opettajista ei olisi järjestettävissä korvaavia tunteja yläkoulun 
puolelta. Lukion maksama tila- ja laitekustannus oli viime vuonna 181 260 € ja 
perusopetukselta ostettavan opetuksen hinta 135 364 €.  

Lammin lukion nykyiset opiskelijat olisi mahdollista sijoittaa tilojen puolesta Kaurialan ja 
Lyseon lukioihin. Ulkopaikkakuntalaiset tuskin kuitenkaan siirtyisivät opiskelemaan kanta-
Hämeenlinnaan. Lukioliikelaitos menettäisi näin ollen vähintään 115 660 €:n 
valtionosuudet. Samoin Lammin lukion opettajat on mahdollista sijoittaa näihin em. 
lukioihin. Osalle opettajista ei pystyttäisi kuitenkaan tarjoamaan opetusvelvollisuuden 
täyttäviä tunteja, vaan edessä olisi osa-aikaistamisia. Lammin lukiolaisten sijoittuminen 
Kaurialaan ja Lyseoon parantaisi edelleen näiden lukioiden kannattavuutta. 

Lammin lukiokoulutuksesta olisi saatavissa nykytilanteessa säästöjä  
x supistamalla tuntikehystä  

� siirtymällä yksisarjaisuuteen, n. 40 000 € 
� tehostamalla kurssitarjontaa, n. 15 000 € 

x muuttamalla kustannusten jakosuhdetta yläkoulun kanssa, n. 60 000 € 
 

Nämä säästöt puolestaan vaikuttavat heikentävästi lukiokoulutuksen vetovoimaisuuteen ja 
opettajien työllisyyteen sekä osittain siirtyisivät kaupungin opetustoimen kustannuksiksi.. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmistelussa lukuisia uudistuksia mitkä toteutuessaan 
vaikuttavat lukiokoulutukseen ja sen järjestäjiin. Lukiokoulutuksen järjestäjäverkon 
supistaminen ei todennäköisesti vaikuta Lammin lukion asemaan, sillä lukiokoulutuksen 
järjestäjällä saa myös jatkossa olla useampia toimipisteitä. Samoin tutkinnon uudistus pitää 
lukion kurssimäärän nykyisessä laajuudessa, joten merkittäviä kustannussäästöjä ei ole 
sitä kautta tulossa. Rahoitusuudistus puolestaan muuttaa lukion rahoituksen suoritus ja 
tuloksellisuus keskeiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemien koelaskelmien 
valossa rahoitusuudistuksella ei ole merkittävää vaikutusta Lammin lukion taloudelliseen 
asemaan. 

Taloudelliselta näkökulmalta Lammin lukion lakkauttaminen toisi Lukioliikelaitos Tavastialle 
tappiota vastaavan säästön (210 000 €) ja lisäksi parantaisi Kaurialan ja Lyseon lukion 
taloudellista tilannetta lisääntyvän opiskelijamäärän johdosta. Hämeenlinnan kaupungin 
kannalta lukion tila- ja laitekustannukset (181 260 €) siirtyisivät yläkoulun vastuulle, jolloin 
nettosäästöksi jäisi enää n. 30 000 €. Kyseinen nettosäästö on lisäksi mahdollisuus kattaa 
Lammin lukion nykyistä tuntikehystä supistamalla (55 000 €) tai muuttamalla 
kustannusjakosuhdetta yläkoulun kanssa (60 000 €). Tosin jälkimmäinen toimenpide vain 
siirtää kustannuksia Lukioliikelaitokselta Hämeenlinnan kaupungin opetustoimelle. 

Toiminnalliselta näkökulmalta Lammin lukio toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa yläkoulun, 
Hakkalan koulun kanssa. Lukion lakkauttamisen jälkeen lukioliikelaitokselta ostettu opetus 
voitaisiin suurelta osin hoitaa Hakkalan koulun nykyisellä henkilöstöllä. Tämä synnyttäisi 
kuitenkin tilanteen, jossa jotkut opettajat joutuisivat ilman kelpoisuutta opettamaan useita 
eri oppiaineita. Hakkalan kouluun pitäisi perustaa kolme sivutoimisen tuntiopettajan 
vakanssia eräiden oppiaineiden (ÄI, MA, FY, KE, BI, GE) opetuksen järjestämiseksi. Lukion 
lakkauttaminen lisäisi painetta myös englannin ja ruotsin kielten lehtorin vakanssin 
perustamiselle. Lisäksi yhden Hakkalan koulun opettajan opetusvelvollisuus jäisi vajaaksi. 

Lammin lukion opiskelijoiden kannalta keskeinen muutos Lammin lukion lakkauttamisesta 
olisi koulumatkan pidentyminen. Joidenkin opiskelijoiden osalta tämä tarkoittaisi myös 
muuttoa kanta-kaupunkiin, koska lukioon ei ole mahdollista päästä julkisilla kulkuneuvoilla 
nykyisestä asuinpaikasta koulupäivän rajoissa. Hakkalan koulun 8. ja 9.-luokkalaisille ja 
Lammin lukiolaisille suunnatun kyselyn mukaan Lammin lukio tunnetaan tutuksi ja 
turvalliseksi oppilaitokseksi, missä on hyvä yhteishenki ja kaverit sekä opettajat tuntevat 
hyvin oppilaat ja pystyvät huomioimaan heitä myös henkilökohtaisesti. Lisäksi Lammin 
lukion omaa musikaalia ja kansainvälisyystoimintaa pidettiin arvossaan. Lammin lukion 
lakkauttaminen olisi vaikuttanut myös monen opiskelijan hakeutumiseen mieluummin 
ammatilliseen koulutukseen. Lakkauttamisen positiivisen asiana olisi lähinnä kanta-
kaupungin lukioiden monipuolisempi opetustarjonta. 


