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1. Johdanto 
 
Hämeenlinnan kaupunki on vuonna 2012 tekemällä päätöksellään siirtänyt Hämeenlinnan kaupungin 
lukiokoulutuksen järjestämisvastuun Koulutuskuntayhtymä Tavastialle. Koulutuskuntayhtymä Tavastialla on 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lukiokoulutuksen järjestämislupa koskien Hämeenlinnan 
kaupungin ja Hattulan kunnan aluetta. Hämeenlinnan kaupungin alueella toimii tällä hetkellä kolme lukiota: 
Kaurialan lukio, Hämeenlinnan Lyseon lukio ja aikuislinja sekä Lammin lukio. 
 
Osapuolten sopiman lukiokoulutuksen siirtosopimuksen mukaan ennen lukioverkkoa ja muita 
periaatteellisesti tärkeiden asioiden ratkaisua liikelaitoksen johtokunnan tulee pyytää asiasta kaupungin 
lausunto. Siirtosopimuksessa on lisäksi sovittu, että lukiokoulutuksen vuosittaista järjestämistä ja siihen 
liittyviä asiakokonaisuuksia varten Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta ja lukiokoulutuksen 
liikelaitos tekevät keskinäisen sopimuksen, jossa määritellään koulutuksen määrälliset ja laadulliset 
tavoitteet. Molemmissa sopijaosapuolissa on tehty organisaatiomuutoksia. Kaupungin puolelta lasten ja 
nuorten lautakunnan on korvannut sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja Kuntayhtymän osalta lukioliikelaitos 
on lakkautettu, joten kuntayhtymä ja sen yhtymähallitus vastaa nyt suoraan tästä vuosittain solmittavasta 
sopimuksesta. 
 
Hämeenlinnan kaupunki vastaa Koulutuskuntayhtymä Tavastian perussopimuksen 5 §:n mukaisesti 
lukiokoulutuksen kustannuksista investointikuluineen niiltä osin, kuin kustannuksia ei pystytä kattamaan 
lukiokoulutukseen osoitetuilla valtionosuuksilla. 
 
Kaupunginhallitus päätti 28.10. 2019 § 436 talouden tasapainottaminen / tasapainottamisohjelman 
valmistelun käynnistämisestä.  
 
Ohjelman kohta kolme:  
 

Hämeenlinnan kaupunki avustaa Koulutuskuntayhtymä Tavastiaa noin 800.000 euroa vuonna 2020 
pelkästään lukiokoulutuksen takia. Nykyrakenteesta aiheutuvat kulut ovat taloustilanteen kannalta 
merkittävät, joten lukiokoulutuksen kustannuksiin tulee puuttua. Lukioiden toiminnot tulee selvittää 
maaliskuun 2020 loppuun mennessä yhdessä Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa. 
 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti 18.11.2019 § 456 mm. 

1. hyväksyä liitteeseen merkityt valmisteluvastuut talouden tasapainottamisohjelman 
käynnistämiseksi. 

2. edellyttää, että jokaisen kohdan osalta valmistelun yhteydessä arvioidaan taloudellinen vaikutus 
(sekä käyttötalouteen että investointeihin) kokonaistavoitteen saavuttamiseksi. 

3. että digiohjelman edistymistä seurataan osana talouden tasapainottamisohjelmaa. 

Selvitystyötä varten koottiin työryhmä, joka koostui Hämeenlinnan kaupungin opetustoimen henkilöistä ja 
Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukiokoulutuksen henkilöistä.  

Selvitystyöryhmä                      Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko, HML 
Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä, HML 

  Controller Leena Thure, HML 
  Kuntayhtymänjohtaja Jouni Haajanen, Tavastia 
  Talousjohtaja Reijo Lehtonen, Tavastia 
  Kaurialan lukion rehtori Tuomo Iltanen, Tavastia 
  Lukioiden luottamusmies Vesa Karjalainen, Tavastia 
 
Selvitystyöryhmä kokoontui 5 kertaa; 15.11.2019, 10.12.2019, 9.1.2020, 23.1.2020, 14.2.2020 
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1.1 Aikaisemmat selvitykset 
Lukiokoulutuksen talouden sopeuttamista on pohdittu edellisen kerran vuonna 2014 silloisen 
Lukioliikelaitos Tavastian asettamassa työryhmässä. Tällöin päädyttiin seuraaviin säästökohteisiin: 

1. Ravitsemuspalvelut. Todettiin, että opiskelijamäärien pienentyminen vaikuttaa ruokailijoiden 
määriin. Linnan aterioiden sopimus on tulossa katkolle kesällä ja päätettiin kilpailuttaa 
ravitsemuspalvelut. Tavoiteltu säästö 10 % 

2. Kiinteistönhoito. Kiinteistönhoitotehtävät on jo osin siirretty Tekmeltä kuntayhtymän vastuulle 
(vahtimestarit). Päätettiin selvittää siivoustyön kustannus omana työnä versus ostopalvelu. 
Tavoiteltu säästä 10 %. 

3. Liikelaitoksen hallinto. Päätettiin, ettei johtavan rehtorin virkaa täytetä, vaan hoidetaan tehtävä 
sijaisjärjestelyin. Tavoiteltu säästö 100 000 € /vuosi. 

4. Kuraattoripalvelut. Mikäli uusi opiskelijahuoltolaki tulee voimaan 1.8.2014, siirtyy lukion 
kuraattorin palkkakustannukset Hämeenlinnan kaupungin maksettavaksi. Tavoiteltu säästö 45 000 
€/vuosi 

5. Kiinteistökustannukset. Todettiin, että opiskelijamäärien pienentyminen vaikuttaa tarvittavien 
opetustilojen määriin. Lyseolla on vuokrattua tilaa yhteensä 5966 m², Kaurialassa 5743 m² ja 
Lammilla 1010 m². Kaurialan lukion tilat on mitoitettu 600 opiskelijalle. Ensi syksynä Kaurialassa on 
arviolta opiskelijoita n. 540 ja Lyseolla n. 450. Kantakaupungin päivälukioiden opiskelijamäärä on 
siis jatkossa alle tuhat ja siihen nähden opetustilaa on käytössä aivan liikaa. Päätettiin selvittää eri 
kiinteistöratkaisuja osana Hämeenlinnan kaupungin opetustoimen kiinteistöselvitystä. 

6. Kurssien määrä. Todettiin, että opiskelijamäärien pienentyminen vaikuttaa kurssien määriin. 
Arvoitiin, että kurssien määrä putoaa ensi syksynä n. 20:lla kun on vähemmän aloittavia ryhmiä. 
Tavoiteltu säästö 60 000 €/vuosi, kun kurssin hinta on n. 3000 € laskettuna 
henkilöstökustannuksista. 

7. Kuntayhtymäpalvelut: Todettiin, että palveluiden osuus on 3,6 % lukioiden menokehyksestä, mikä 
on puolet vähemmän kuin esim. Jyväskylässä. Päätettiin laskea it-palveluiden resurssia, mutta 
puolestaan nostaa markkinoinnin resurssia, jotta saataisiin jatkossa enemmän opiskelijoita 
lukiokoulutukseen. Parolan lukion mahdollinen liittyminen 1.8.2014 kuntayhtymään tulee 
alentamaan suhteessa kaupungin lukioiden maksamia palvelumaksuja. Tavoiteltu säästö 20 000 
€/vuosi 

8. Pienet lukiot. Todettiin, että Lammin lukion ja Lyseon lukion aikuislinjan toiminta on tappiollista 
johtuen pienestä opiskelijamäärästä. Jatkossa aikuislinja ei saa enää rahoitusta aineopiskelijoista ja 
tutkintatavoitteisia opiskelijoita on koko ajan vähemmän väestön koulutusasteen noustessa. 
Päätettiin, että kaupungin edustajien kanssa otetaan neuvotteluissa esiin lukiokoulutuksen 
alueellinen ja eri ikäryhmiin kohdistuvan koulutustarjonnan turvaaminen. 

 
Jatkotyönä laadittiin selvitys Lammin lukion lakkauttamisen taloudellisista ja pedagogisista vaikutuksista. 
(Liite) 
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1.2 Oppivelvollisuuden laajentaminen 
Hallitusohjelmassa keskeisenä tavoitteena on, että koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla 
koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Hallitusohjelmassa on 
linjattu, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä 
korotetaan 18 ikävuoteen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun 
mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta.  

Oppivelvollisuuden laajentamisesta linjataan hallitusohjelmassa seuraavasti:  

 Oppivelvollisuuden sisään rakennetaan erilaisia opinto- ja tukimuotoja, jotka voidaan sisällyttää toisen 
asteen tutkintoihin (esim. kymppiluokat, kansanopistot, työpajatoiminta, kuntoutus, valmentavat 
koulutukset).  

 Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta helpottamaan siirtymistä 
toisen asteen koulutukseen.  

 Valmistelun yhteydessä käydään läpi keskeyttämisen syyt ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin 
niiden korjaamiseksi.  

 Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta.  
 Tehdään selvitys maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ja oppimateriaalikustannusten 

alentamisesta. Ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen 
toteuttamiseksi.  

 Määrärahatarpeet varmistetaan jokaisen opinto- ja tukimuodon kohdalla.  
 Eri koulutusmuotojen järjestäjille korvataan täysimääräisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät 

kustannukset.  
 Opinto-ohjausta eri koulutusasteilla vahvistetaan ja selvitetään sitovat mitoitukset opinto-ohjaajien 

määrästä toisen asteen koulutuksessa ja jälkiohjausvelvoitteen ulottamisesta ammatilliseen 
koulutukseen sekä tukiopinto-ohjaus peruskoulusta toiselle asteelle osana oppivelvollisuusiän 
korotuksen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen valmistelua.  

 Lisäksi vahvistetaan opiskeluhuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle 
riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Sitovista mitoituksista psykologi- ja 
kuraattoripalvelujen osalta säädetään toiselle asteelle. Samalla vahvistetaan oppilaitosten yhteisöllistä 
toimintakulttuuria sekä oppilaiden roolia ja vaikutusmahdollisuuksia kouluyhteisössä. Kiusaamiselle 
asetetaan nollatoleranssi.  

 Valmistelussa huomioidaan eri kieliryhmät ja muut erityisryhmät. 
 
Tavoitteena on, että nykyistä laajempi oppivelvollisuus tulisi voimaan vuonna 2021. Sitä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuuslain voimaan tullessa voimassa olleen lain 
mukainen oppivelvollisuus olisi päättymässä vuonna 2021 (lukuvuonna 2020– 2021 perusopetuksen 9. 
luokkaa käyviin). 
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2. Opiskelijamäärän kehitys 
 

 

Taulukko. Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen oppilastilasto ja ensisijaisten hakijoiden määrä 
lukioihin 
 
Kun verrataan peruskoulunsa päättäneiden määrää lukiokoulutukseen hakeneiden määrään, nähdään että 
yli 50 % peruskoulunsa päättäneistä Hämeenlinnalaisnuorista valitsee lukiokoulutuksen. Viime vuonna 
peräti 62 %. Viime vuoden suurta lukua selittää osin se, että aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta 
alkaa valmistua yhä enemmän henkilöitä, joista osa valitsee lukiokoulutuksen. Nämä henkilöt osallistuvat 
yhteishakuun, mutta heitä ei näy kaupungin perusopetuksen oppilastilastossa, koska aikuisten 
maahanmuuttajien perusopetus järjestetään ammattiopisto Tavastian toimesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko. Peruskoulunsa päättäneiden prosentuaalinen osuus suhteessa lukiokoulutuksen hakijamäärään  

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Oppilasmäärä 9-lk 734 772 714 676 701 693 750 695 743 742 720 722 694 727 677

Ensisijaiset hakijat, lukio 419 423 371 379 364 427
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Vuonna 2014  57 % 
Vuonna 2015  55 % 
Vuonna 2016  52 % 
Vuonna 2017  56 % 
Vuonna 2018  52 % 
Vuonna 2019  62 % 
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Lukiokoulutus 1.sijaiset hakijat 2019 2018 2017 2016 

Kaurialan lukio 233 
 

158 172 

- Yleislinja 178 * 131 141 

- Tiedelukio (Matematiikka – ja 
luonnontiedelinja) 

55 46 27 31 

Hämeenlinnan lyseon lukio 157 
 

190 159 

- Yleislinja 93 * 96 101 

- Luovan yrittäjyyden linja 16 38 22 16 

- Urheilulinja 48 46 72 42 

Lammin lukio 37 39 31 40 

Yhteensä 427 364 379 371 
 
 
 
 
 
Koulutuskuntayhtymä Tavastian ylläpitämissä Hämeenlinnan kaupungin alueella toimivissa lukioissa 
opiskeli vuonna 2017 68 ulkopaikkakuntalaista. Kun taas puolestaan vuonna 2017 51 
Hämeenlinnalaisnuorta opiskeli jossain muussa lukioissa, kun oman kaupungin alueella toimivassa lukioissa. 
 

15-19 vuotiaiden lukio-opiskelijoiden kotikunta ja liikkuvuus kotikunnasta 2017 (Hämeenlinna) 
Muualta tulleet kotikunnittain Liikkuvuus kunnasta muualle 
Janakkala 22 
Hattula 10 
Hollola 7 
Akaa 3 
Kauhava 3 
Tammela 3 
Tampere 3 
Lahti 2 
Lappeenranta 2 
Riihimäki 2 
Espoo 1 
Helsinki 1 
Humppila 1 
Kuortane 1 
Kouvola 1 
Lapua 1 
Orivesi 1 
Oulu 1 
Padasjoki 1 
Seinäjoki 1 
Ypäjä 1 
Yhteensä 68 

Helsinki 13 
Tampere 13 
Lahti 6 
Hattula 3 
Pälkäne 3 
Janakkala 2 
Mikkeli 2 
Kerava 1 
Luumäki 1 
Mäntsälä 1  
Oulu 1 
Rovaniemi 1 
Sotkamo 1 
Turku 1 
Valkeakoski 1 
Vantaa 1 
Yhteensä 51 
 
 
 
 
Kotikunnan opiskelijat 313 

  

*Vuonna 2018 yhteishaussa haettiin Kaurialan ja Lyseon lukion sijasta Tavastian lukioon, 
joten yleislinjan lukiokohtaista hakijatietoa ei ole olemassa. Tavastian lukion yleislinjalle oli  
vuonna 2018 yhteensä 195 1.sijaista hakijaa eli vuonna 2019 heitä on + 76 hakijaa enemmän. 
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3. Lukiokoulutuksen tulot 
 
Lukiokoulutuksen merkittävin tuloerä on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä opiskelijakohtainen 
yksikköhinta, joka on järjestäjäkohtainen. Järjestäjäkohtaiset yksikköhinnat lasketaan joka vuosi erikseen 
vahvistettavan keskimääräisen yksikköhinnan pohjalta. Aikuisten oppimäärän mukaan lukion koko 
oppimäärää suorittavien yksikköhinta on 65 % koulutuksen järjestäjälle lukion opiskelijaa kohden 
määrätystä yksikköhinnasta. Lisäksi koulutuksen järjestäjän on mahdollista saada ns. pienten lukioiden 
lisää, erityisen koulutustehtävän mukaista lisää tai sisäoppilaitosmuotoisesti suorittavien opiskelijoiden 
mukaista lisää.  Koulutuskuntayhtymä Tavastian ei ole mahdollista saada pienten lukioiden lisää, koska se 
myönnetään vain niille koulutuksen järjestäjille, joiden lukiokoulutusta suorittavien nuorten lukumäärä on 
alle 200. Erityistä korotettua valtionosuutta on mahdollista saada myös lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen järjestämiseen.  
 
Lukiokoulutuksen rahoitusta ollaan uudistamassa valtion toimesta. Selvitystyössä on pohdittu pienten 
lukioiden lisän korvaamista olosuhdekorotuksella, jossa huomioitaisiin harvaan asuttujen alueiden 
lukiokoulutuksen tarjonnan riittävä saavutettavuus.  Nykyisin erilaisista alueiden olosuhteista johtuvia eroja 
on korjattu rahoituksellisesti harkinnanvaraisilla yksikköhinnan korotuksilla, joka ei luonteeltaan ole 
tarkoitettu pysyväksi rahoituksen turvaamismenettelyksi. 
 
Vuonna 2019 Tavastian saama opiskelijakohtainen yksikköhinta lukioissa on 5.549,66 euroa/opiskelija ja 
aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevien yksikköhinta on 3.607,28 euroa. Lisäksi Kaurialan lukio sai 
vuonna 2019 erityisen koulutustehtävän järjestämiseen yhteensä 38.537 euroa. Erityinen koulutustehtävä 
koskee matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen järjestämistä, johon opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt oman järjestämisluvan. 
 
Hankerahoituksen osuus tulorahoituksesta vaihtelee talousarviovuosittain riippuen siitä, kuinka moni 
hankehakemus tulee hyväksytyksi. Hankerahoituksen saaminen on mahdollistanut mm. erilaisten 
laitehankintojen tekemisen. Viime vuosina hankkeiden osuus koko tulorahoituksesta on ollut 1,5 – 2,7 %.   
 
Lammin lukiossa opetusresurssia sekä myydään Hämeenlinnan kaupungille että ostetaan kaupungilta. 
Vuoden 2020 talousarviossa opetuksen myyntiä tehdään 113.623 eurolla ja ostetaan 176.175 eurolla.  
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella lukiokohtaiset tulojen 
kertymät.  On huomioitava, että Lyseon lukion osalta muissa tuotoissa on Hämeenlinnan kaupungin 
lukioinvestoinnin suunnittelukuluja koskeva tulo. Lammin lukiossa muissa tuloissa merkittävä osa on 
opetusresurssin myyntiä Hämeenlinnan kaupungille.  
 

Tulot € Kaurialan lukio Lyseon lukio Aikuislinja Lammin lukio 
Valtionosuus 2 784 366 2 812 895 214 556 557 101 
Maksutuotot 39 156 33 016 6 850 8 728 
Tuet ja avustukset 17 608 11 071 0 2 146 
Kaupungin tuki 
pääomavuokra 

366 960 0 0 42 721 

Kaupungin tuki alijäämä 366 371 106 506 31 427 295 568 
Muut tuotot 36 918 35 262 3 290 143 801 
Yhteensä 3 611 379 2 998 750 256 123 1 050 065 
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4. Lukiokoulutuksen kustannukset 
 
Alla olevan taulukon kustannukset kuvaavat koulutuksenjärjestäjien opiskelijakohtaisia kustannuksia 
tarkasteluvuosina 2016 – 2018. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen taloustilaston tietoihin.  Opetuksen 
menot sisältävät opetushenkilöstön palkkakustannukset henkilösivukuluineen. Kokonaiskustannukset 
sisältävät kaikki muut menot, kuten ruokailun, opiskelijahuollon, hallinnon ja vuokrien kustannukset.   
 
Hämeenlinnan osalta on huomioitava, että vuonna 2017 Hämeenlinnan kaupungin lukioilta laskuttama 
pääomavuokra kasvoi vuositasolla 740.000 euroa, koska vuokran laskentaperusteet sovitettiin samaan 
kaupungin sisäiseen pääomavuokraan, joka peritään kaupungin omalta palvelutuotannolta. Myös 
opetuksen kustannusten osalta on eroavaisuuksia laskentatavoissa esim. olemme laskeneet rehtorien 
palkat osaksi opetusta, kun monissa muissa kaupungeissa ne kuuluvat hallinnon kuluihin. Vuonna 2019 
avustus pääomavuokriin (vuokratuki) oli 410 000€, koska Lyseon lukio toimi kuntayhtymän omistamissa 
tiloissa. 
 
Opetushallituksen keräämän kustannustilaston mukaan hallinnon kustannukset ovat noin 3,2 % 
lukiotoiminnan kokonaiskustannuksista.  Hallintokustannuksiin on huomioitu luottamushenkilö- ja 
kuntayhtymähallinnon, viestinnän ja it-palveluiden lukiokoulutukselle vyörytettävät kulut.   
 

 2018 
opetus 

kokonaiskust 2017 
opetus 

kokonaiskust. 2016 
opetus 

kokonaiskust. 

Helsinki 4669 7637 4795 7619 4776 7869 
Espoo 4893 8550 4930 8674 4983 8736 
Tampere 4124 6895 4024 6896 4213 7143 
Vantaa 4096 6877 4008 6399 3919 6190 
Oulu 4416 6687 4333 6643 4473 6882 
Turku 4332 6796 4195 6585 4245 6657 
Jyväskylä 4027 6185 3782 6880 3800 6884 
Lahti 4574 6702 4503 6608 4600 6651 
Kuopio 4539 6948 4494 6956 4540 7027 
Pori  4581 6857 4546 6905 4215 6642 
Kouvola 5345 7355 5220 7500 5194 7591 
Joensuu  4038 6087 4315 6482 4319 6349 
Lappeenranta 4974 7355 4881 7690 5273 8310 
Hämeenlinna 5066 7246 4579 6810 4948 6305 
Vaasa 4499 7124 4455 6991 4313 6978 

 
Hämeenlinnan lukiokoulutuksen kustannukset tuloslaskelmatasolla yhteensä ja lukioittain on kuvattu alla 
olevissa taulukoissa. Tilikauden alijäämä kertoo sen osuuden, jota ei pystytä kattamaan saadun 
valtionosuusrahoituksen jälkeen. Tämä osuus jää omistajakunnan (Hämeenlinna) katettavaksi 
kuntayhtymän perussopimuksen 5 § mukaisesti.  Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu 700.000 euron 
alijäämään kaupungin lukioiden osalta. Taulukoissa on huomioitu kaupungin maksama vuonna 2017 
tapahtunut pääomavuokran nousua vastaava vuokratuen maksu Tavastialle.  
 

Yhteensä TP 2018 TP 2019 TA 2020 
Toimintatuotot 7 797 621 7 116 447 7 611 621 
Toimintakulut -8 114 202 -7 916 319 -8 311 620 
Toimintakate -316 582 -799 872 -699 999 
Vuosikate -316 582 -799 872 -699 999 
Tilikauden tulos -787 354 -799 872 -699 999 
Tilikauden yli/alijäämä -787 354 -799 872 -699 999 
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Kaurialan lukio TP 2018 TA 2019 TA 2020 
Toimintatuotot 3 207 486 3 245 008 3 489 263 
Toimintakulut -3 511 951 -3 611 379 -3 712 376 
Toimintakate -304 465 -366 371 -223 113 
Vuosikate -304 465 -366 371 -223 113 
Tilikauden tulos -304 465 -366 371 -223 113 
Tilikauden yli/alijäämä -304 465 -366 371 -223 113 
    
Lyseon lukio TP 2018 TP 2019 TA 2020 
Toimintatuotot 3 471 450 2 892 245 3 118 493 
Toimintakulut -3 261 906 -2 998 751 -3 247 102 
Toimintakate 209 543 -106 506 -128 609 
Vuosikate 209 543 -106 506 -128 609 
Tilikauden tulos* -261 229 -106 506 -128 609 
Tilikauden yli/alijäämä -261 229 -106 506 -128 609 
*2018 kertapoisto -470.000 € lukioinv. suunn.kustannuksista 

 
Aikuislinja TP 2018 TP 2019 TA 2020 
Toimintatuotot 314 528 224 696 211 956 
Toimintakulut -290 286 -256 123 -260 889 
Toimintakate 24 242 -31 427 -48 933 
Vuosikate 24 242 -31 427 -48 933 
Tilikauden tulos 24 242 -31 427 -48 933 
Tilikauden yli/alijäämä 24 242 -31 427 -48 933 
    
Lammin lukio TP 2018 TP 2019 TA 2020 
Toimintatuotot 804 157 754 498 791 909 
Toimintakulut -1 050 059 -1 050 066 -1 091 253 
Toimintakate -245 902 -295 568 -299 344 
Vuosikate -245 902 -295 568 -299 344 
Tilikauden tulos -245 902 -295 568 -299 344 
Tilikauden yli/alijäämä -245 902 -295 568 -299 344 

 
Kiinteistökulut, kaupungin palveluverkkopäätöksen ja vuokratuen vaikutukset 2019-2020 (Lyseon lukio 
toimii KkTavastian omissa tiloissa)  
 

   2019 2020 
Kaurialan lukio     
  Hoitovuokra, €/v 314 345 321 001 
  Pääomavuokra, €/v 537 336 537 336 
  SIHYn avustus po-vuokraan, €/v 366 960 366 960 
  lukion vuokrakulut netto 484 721 491 377 
      
Lammin lukio     
  Hoitovuokra, €/v 142 894 145 920 
  Pääomavuokra, €/v 78 540 78 540 
  SIHYn avustus po-vuokraan, €/v 42 720 42 720 
  lukion vuokrakulut netto 178 714 181 740 
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Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan lukiokohtaiset kokonaiskustannukset opiskelijaa kohti   
 

TP 2019 Kaurialan lukio Lyseon lukio Aikuislinja Lammin lukio 
Kok.kust. € 3 977 750 3 105 257 287 550 1 345 634 
Opisk.määrä 500 503 58 105 
Kust./opiskelija € 7 955 6 173 4 957 12 815 
Valtion maksama yksikköhinta  5 549 5 549 3 607 5 549 
Kurssit/opiskelija 0,87 0,83  1,31 

 
 

 
Kuva. Lukiokoulutuksen kustannusten jakautuminen Hämeenlinnan kaupungin alueella toimivissa 
lukioissa vuonna 2019 (KS 2019) 

5. Lukiokoulutuksen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä tulevaisuudessa 
 

1. Valtion talous – valtionosuusrahoituksen kehitys 

Edellisen hallituskauden aikana toisen asteen koulutuksen rahoitus väheni merkittävästi, näin myös 
lukiokoulutuksen osalta. Nyt istuva hallitus muutti rahoituksen suuntaa ja lukiokoulutuksen 
yksikköhintarahaan tehtiin selkeä tasokorotus vuodelle 2020. Koulutuksen rahoituksen suunnan 
jatkuminen myönteisenä edellyttää hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista. 

2. Henkilöstökulujen kehitys – tulevat palkkaratkaisut 

Merkittävä osa lukiokoulutuksen kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista. Viime vuosina 
palkankorotuksia ei ole juurikaan tehty tai palkkaratkaisut ovat olleet hyvin maltillisia. Jatkossa on 
odotettavissa, että tulevat palkkaratkaisut sisältävät suuremmat palkankorotukset. 1 %:n 
palkankorotus merkitsee 50 000 €:n kasvua Hämeenlinnan lukiokoulutuksen 
henkilöstökustannuksissa. 

3. Uusi opetussuunnitelma – LOPS 2021 

Uusi lukion opetussuunnitelma tuo lisäpanostusta opinto-ohjaukseen, erityiseen tukeen, 
kansainvälisyyteen, työelämäyhteistyöhön ja korkea-asteen yhteistyöhön. Panostus lisää 
lukiokoulutuksen kustannuksia. Minkä verran kustannusnoususta korvataan lukiokoulutuksen 
järjestäjille jää nähtäväksi. 
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4. Investoinnit oppimisympäristöihin 

Lukiokoulutusta toteutetaan Hämeenlinnassa hyvin perinteisissä oppimisympäristöissä. 
Luokkatiloissa on tarvetta siirtyä videotykeistä digitaalisiin näyttöihin ja pulpeteista liikuteltaviin 
tasoihin. Yhden luokan varustaminen modernilla välineistöllä maksaa 10 000 -15000 €. 

5. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset  

Kaurialan lukiossa ja Lyseon lukiossa liikuntasalit ovat ylioppilaskirjoitusten käytössä kaksi kertaa 
vuodessa. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten vuoksi kaikki kirjoituksissa käytettävät pulpetit pitää 
varustaa sähkö- ja internetliittymällä. Lisäksi näille pitää olla varajärjestelmät vikatilanteiden 
varalle. Ylioppilaskirjoitusten suoritusmäärärajoitusten poistuminen tulee lisäämään jatkossa 
kirjoittajien määrää. 

6. Urheiluakatemian kriteeristön muutos 

Urheiluakatemia Tavastia kuuluu Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksiön ylläpitämään 
urheiluakatemia-verkostoon. Urheiluakatemia vastaa mm. ammattiopiston ja lukioiden urheilevien 
opiskelijoiden aamuvalmennuksista. Akatemiatoiminnan piirissä on n. 200 opiskelijaa 
kuntayhtymän oppilaitoksista. Urheiluakatemioille asetut kriteerit ovat uudessa ohjeistossa 
kiristyneet. Urheiluakatemian toiminnan pyörittämiseen tarvitaan mm. kokoaikainen 
koordinaattori, tällä hetkellä koordinaattorin resurssi on 0,5 pv/viikko. Mikäli halutaan pysyä 
urheiluakatemiaverkoston osana, joudutaan toimintaan lisäämään resursseja. 

7. Kahden erillisen lukiorakennuksen tukipalvelut  

Kaupungin linjaaman ja kuntayhtymän hyväksymän lukiokoulutuksen palveluverkon mukaan 
kantakaupungissa pysyy jatkossakin kaksi lukiota. Hämeenlinnan lyseon lukio toimii nyt 
väistötiloissa Hattelmalantien kampusalueella, jolloin Lyseon lukion tukipalvelut toteutetaan osana 
kampusalueen palveluita. Kun Lyseo palaa keskustaan omaan kiinteistöön tarvitsee se tukipalvelut, 
joita ovat 2 siivoojaa, 2 ruokalatyöntekijää ja 1 vahtimestari. Omien tukipalveluiden järjestäminen 
lisää em. työtehtävien osalta kustannuksia. 

8. Lammin lukio, Pasaapeli-rakennuksen peruskorjaus tai uudisrakennus 

Lammin lukion ja Hakkalan koulun tarvitsemat erikoisluokat sijaitsevat tällä hetkellä Pasaapeli-
rakennuksessa, joka on tarkoitus peruskorjata tai sen tilalle rakentaa uudisrakennus. Tällä tulee 
olemaan vaikutuksia Lammin lukion vuokrakustannuksiin. 

9. Hämeenlinnan lyseon lukion vuokra peruskorjauksen jälkeen  

Lyseonmäellä on tarkoitus tehdä mittava peruskorjaus Lyseon vanhaan päärakennukseen ja purkaa 
uudempi lisärakennus ja sen tilalle rakentaa uusi kiinteistö, missä sijaitsee lukion ruokala- ja 
liikuntatilat. Rakentaminen tulee merkittävästi lisäämään Lyseon lukion tilavuokraa. Lyseon lukion 
pääomavuokra tulee olemaan 825 000 €/vuodessa, mikä lisää lähes vastaavalla summalla 
lukiokoulutukselle maksettavaa vuokratukea.  
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6. Talouden sopeuttaminen 
 
Talouden sopeuttamisella on aina vaikutuksia henkilöstöön, opiskelijoihin ja 
houkuttelevuuteen/elinvoimaan. Sopeuttamistoimenpiteiden jatkoselvitys edellyttää tarkempaa 
vaikutusten arviointia. 
 

6.1. Henkilöstökustannukset 
Henkilöstökustannukset muodostavat 64 % lukiokoulutuksen kustannuksista. 
Henkilöstökustannuksia voidaan vähentää pienentämällä tuntikehystä, joka tarkoittaisi muutoksia 
ja leikkauksia opetukseen. Toiminnallisesti tuntikehyksen pienentäminen voisi tarkoittaa 
esimerkiksi seuraavan kaltaisia toimenpiteitä:  

 kurssitarjonnan vähentämistä ja siitä seuraava itseopiskelun lisääntymistä 
 etäopetuksen lisäämistä 
 kertauskurssien poistamista (suora vaikutus ylioppilaskirjoitusten tuloksiin) 
 opettajien irtisanomisia tai osa-aikaistamisia, mikäli opetustunteja ei ole riittävästi 

nykyiselle määrälle opettajia 
 ryhmäkokojen kasvattamista niissä syventävissä opinnoissa, joissa ryhmäkoot ovat tällä 

hetkellä pieniä (aloittavissa ryhmissä ryhmäkokoa ei voi kasvattaa, koska aloittavien 
ryhmien koko on n. 40 opiskelijaa) 

 

Erityislinjat, Urheilulinja, Luovan yrittäjyyden linja ja Tiedelukio, aiheuttavat lukiokoulutukseen ylimääräisiä 
kustannuksia. Tiedelukion osalta lisäkustannukset katetaan omalla, kohdennetulla valtionosuudella. 
 

Aikuislukion toiminta on yhdistetty Hämeenlinnan lyseon lukioon ja henkilöstörakenne on muutettu niin, 
että opetus hoidetaan Lyseon lukion opettajien toimesta. Tästä seurannut säästö tuntikehityksessä on ollut 
n. 50 vuosiviikkotuntia. 
 

Omana kysymyksenään on Lammin lukion tilanne, koska Lammilla yläkoululla ja lukiolla on yhteistä 
opetushenkilökuntaa. Lammin lukion mahdollinen lakkauttaminen vaikeuttaisi Hakkalan yläkoulun 
aineenopetusta. Toisaalta se vähentäisi lukiokoulutuksen henkilöstökustannuksia. 
 

Hakkalan koulun oppilasmäärä on vähentynyt viiden vuoden aikana n. 60 oppilaalla (lv 15-16 oli n. 270 
oppilasta, lv 19-20 on n. 210 oppilasta). Muutos johtuu Hämeenkosken oppilaiden siirtymisestä 
kuntaliitoksen takia Hollolan kunnan perusopetuksen piiriin. Lisäksi koulussa on ollut enimmillään n. 40 
perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasta. 
 

Hakkalan koulussa on tällä hetkellä 23 opettajaa, joista perusopetuksen lehtoreita on 19 ja perusopetuksen 
tuntiopettajia 4. Hakkalan koulun opettajista 10 opettaa myös Lammin lukiossa. Lammin lukiossa on 
puolestaan 7 opettajaa, joista jokainen toimii opettajana myös Hakkalan koulussa. Ilman Lammin lukiota 
Hakkalan koulussa olisi tarve 24 opettajalle, joista 14 olisi lehtorin virkoja ja 10 tuntiopettajan virkoja. Tämä 
arviointi pohjautuu Konnarin ja Tuuloksen koulujen tämänhetkisiin oppilasmääriin, joiden perusteella 
Hakkalan koulu olisi lukuvuosina 2020-2026 osittain 3-sarjainen ja osittain 4-sarjainen riippuen kunkin 
vuosiluokan oppilasmäärästä.  
 

Nykyisten lehtorin virkojen muuttaminen tuntiopettajan viroiksi sekä uusien tuntiopettajan virkojen 
perustaminen vaarantaa pätevän ja ammattitaitoisen opettajakunnan pysymisen Hakkalan koulussa. Lisäksi 
tuntiopettajan virkojen lisääntyminen aiheuttaisi huomattavia vaikeuksia uusien opettajien rekrytointiin, 
koska tuntiopettajien viroissa opetuksen määrä voi vuosittain vaihdella sivu- ja päätoimisuuden välillä, eikä 
opetusvelvollisuuden täyttymistä voida taata. Tämä puolestaan vaikuttaa oppilaiden oikeuteen saada 
laadukasta opetussuunnitelman mukaista perusopetusta Hakkalan koulussa. Mahdollinen yhtenäiskoulun 
muodostaminen muuttaa tilannetta, mutta virkarakenteen uudistaminen ei tapahdu hetkessä. 
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6.2. Kiinteistökustannukset 
Toiseksi suurin kustannuserä on kiinteistökustannukset (20 %). Hämeenlinnan kaupungin alueella 
olevat lukiot toimivat Hämeenlinnan kaupungin vuokratiloissa lukuun ottamatta Lyseon lukiota, 
joka tällä hetkellä on väistötiloissa kuntayhtymän omistamassa kiinteistössä. Kaupunki tukee 
lukiokoulutuksen vuokrakustannusta kaupungin omistamissa kiinteistöissä maksamalla 
kuntayhtymälle takaisin suurimman osan pääomavuokran osuudesta. Lukiokoulutuksen 
kiinteistökustannuksia voidaan käytännössä alentaa ainoastaan luopumalla osasta lukiokiinteistöjä 
tai lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä. Tällä hetkellä lukiokoulutuksen käytössä olevat tilat ovat liian 
suuret opiskelijamäärään nähden. Lisäksi vanhojen kiinteistöjen tilaratkaisut eivät ole toiminnan 
kannalta optimaalisia.  
 

6.2.1 Kiinteistöistä luopuminen 
Kiinteistökustannusten alentaminen lukiokiinteistöistä luopumalla edellyttäisi lukioverkon 
supistamista. Hämeenlinnan kaupungin palveluverkkopäätöksessä keväällä 2018 on 
lukiokoulutuksen toteutuspaikoiksi päätetty Kaurialan lukion kiinteistö ja Lyseon lukion kortteli 
Lyseonmäellä. Lammin koulukiinteistöjen osalta päätettiin tehdä erillisselvitys.  
 
Lammin alueen koulukiinteistöissä on todettu merkittäviä peruskorjaus- ja uudisrakennustarpeita. 
Tarveselvityksen lähtökohtana ei ollut tarkastella lukiokoulutuksen asemaa Lammilla, vaan 
koulutoimintojen järjestämistä tarkoituksenmukaisella tavalla huomioiden kiinteistöjen tekninen 
kunto. Tarveselvitykseen on talouden tasapainottamisohjelman jälkeen lisätty neljäs vaihtoehto 
koulutoiminnan järjestämisestä niin, että lukiokoulutusta ei Lammilla olisi. Tämä lisäys on tehty 
selvityksen teknistaloudelliseen osaan. Selvityksen perusteella lukiokoulutuksen päättyminen 
Lammilla mahdollistaisi peruskorjaus-/uudisrakentamisen noin 3,6M€ edullisemmin.  (liite 2) 
 
Teknisesti Lammin lukion toiminta on mahdollista siirtää osaksi Kaurialan lukiota. Säästöä kertyisi 
Lammin lukion nykyinen vuokrakustannus 235 112 € ja Lammin lukion opiskelijoista saatava tulo 
parantaisi myös Kaurialan lukion taloutta riippuen sinne siirtyvien opiskelijoiden määrästä.  
 
Keskustan lukioiden sijoittuminen nykyisestä päätöksestä poikkeavasti edellyttäisi 
palveluverkkopäätöksen avaamista ja uuden selvityksen aloittamista Hämeenlinnan kouluverkosta. 
Palveluverkkopäätöksen avaaminen pelkän lukiokoulutuksen osalta ei ole mahdollista, koska 
lukioiden tilat ovat osa koko kaupungin ja erityisesti kantakaupungin palveluverkkoa.  
Lukiokoulutuksen mahdollinen keskittäminen jättäisi niille päätetyt tilat kaupungin kustannuksiksi. 
Lyseon yläkoulun ja Kaurialan yläkoulun osalta investointipäätökset on tehty ja hankkeet ovat 
käynnissä. Kaurialan lukion ja Lyseon lukion rakennuksille ei perusopetuksen palveluverkossa ole 
tarvetta. Palveluverkon talouden avaamisen taloudellisia vaikutuksia lukiokoulutuksen osalta on 
esitetty liitteessä 4. 
 
 

6.2.2. Tilojen yhteiskäyttö 
Tilojen käytössä tulee tavoitella mahdollisimman tiivistä käyttöä ja etsiä mahdollisuuksia jakaa tiloja 
muiden toimijoiden kanssa. Tilojen yhteiskäytöllä ei voida kuitenkaan saavuttaa vastaavia 
kustannushyötyjä kuin luopumalla tiloista kokonaan.  

Lyseon lukion päärakennuksessa olevia erikoisluokkatiloja ja alarakennuksessa sijaitsevia ruokala- ja 
liikuntatiloja voidaan käyttää yhdessä Lyseon koulun kanssa.  

Tiloilla arvioidaan olevan mahdollisuuksia yhteiskäyttöön muidenkin toimijoiden kanssa, mutta asia 
edellyttää lisäselvityksiä.  
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6.3. Ravitsemuspalvelujen kustannukset 
Kolmanneksi merkittävin kustannus on ravitsemuspalvelut (6 %). Ravitsemispalveluista vastaa 
Kaurialan ja Lyseon lukion osalta kuntayhtymän keskuskeittiö ja Lammin lukion osalta Palmia. 
Ravitsemispalveluiden kustannukset ovat pysyneet samalla tasolla ravitsemispalveluiden vastuun 
siirtyessä Linnan aterioilta kuntayhtymän hoidettavaksi. Kustannustason säilymistä on helpottanut 
Lyseon lukion nykyinen sijainti kampusalueella opiskelijoiden ruokailun hoituessa samoissa tiloissa 
ammattiopiston kanssa. Ravitsemuspalveluissa voidaan saada pientä säästöä aikaan alentamalla 
lukiolaisille tarjottavan ruuan tasoa ja luopumalla aamupuuron tarjoilusta lukiolaisille. 
 

6.4. Muut kustannukset 
Muihin kustannuksiin käytetään 10 % lukiokoulutuksen kustannuksista. Näitä ovat mm. aineet ja 
tavarat, koneet ja laitteet, hanketoiminta, työterveys, ylioppilaskirjoitukset sekä kuntayhtymän 
sisäiset vyörytykset kattaen hallinnon ja tukipalvelut 
 

7. Johtopäätökset 
 
Lukiokoulutuksen säästöjä on viimeksi pohdittu vuonna 2014. Tavoitteena oli 300 000 € säästöt. Silloin 
laaditut säästöesitykset on toteutettu.  
 
Valtaosa lukiokoulutuksen kustannuksista (64 %) muodostuu henkilöstökustannuksista. Toiminnalliset 
säästöt lukiokoulutuksessa on mahdollista saavuttaa opiskelijoille tarjotun tuntikehyksen kautta, mikä 
vaikuttaa opetuksen määrään ja sitä kautta alentaa henkilöstökustannuksia. Hämeenlinnan kaupungin 
alueella toimivien lukioiden tuntikehys on pudonnut 258 tuntia vuodesta 2013, joista Kaurialan lukiossa 93 
vvk, Lyseon lukiossa 95 vvk, Lyseon lukion aikuislinjalla 50 vvk ja Lammin lukiossa 20 vvk. Kokonaisuutena 
tämä on merkinnyt lähes 800 000€:n säästöä henkilöstökustannuksissa, kun yhden vuosiviikkotunnin 
henkilöstökustannus on noin 3000 €. Lukiokoulutuksen kokonaistuntikehys on vuonna 2020 yhteensä 1640 
tuntia eli vähennys on ollut n. 14 %. 
 
Pakollisilla kursseilla opiskelijamäärää (36-40 henkeä) ei voida nykyisellään kasvattaa. Toisaalta syventävien 
kurssien ryhmäkoot ovat joltain osin varsin pienet. Ryhmäkoon kasvattaminen edellyttää etäopetuksen 
järjestämistä lukioiden välillä. Kyseisellä tuntikehyksen leikkauksella on vaikutusta opettajien työllisyyteen.  
 
Lammin lukion mahdollinen lakkauttaminen vaikeuttaisi Hakkalan yläkoulun aineenopetusta. Toisaalta se 
vähentäisi lukiokoulutuksen henkilöstökustannuksia. 
 
Lukiokoulutukselle on tulossa lähitulevaisuudessa uusia haasteita mm. lukion opetussuunnitelmauudistus, 
mitkä tulevat lisäämään tarjotun opetuksen ja tukipalveluiden määrää, mikä puolestaan tulee lisäämään 
henkilöstökustannuksia. Valtakunnallisten palkkaratkaisujen vaikutus henkilöstökustannuksiin on myös 
merkittävä, 1%:n palkkojen korotus nostaa henkilöstökustannuksia 50 000€. 
Mahdollisuudet hakea säästöjä henkilöstökustannuksista ovat siten hyvin rajalliset. 
 
Toinen merkittävä lukiokoulutuksen kustannuserä on kiinteistökustannukset (20%).   
Palveluverkkopäätöksen mukaisesti Kaurialan lukio ja Lyseon lukio tulevat toimimaan perinteisissä 
koulukiinteistöissä. Lukiokoulutuksen kiinteistökustannukset tulevat nousemaan merkittävästi nykyisestä 
tilanteesta, jossa Lyseon lukio toimii väistötiloissa KkTavastian omissa tiloissa. Kun Lyseon lukion 
peruskorjaus ja siihen liittyvä uudisrakennus valmistuu Lyseon lukion pääomavuokraksi on arvioitu  
825 000 €/vuodessa. Kaurialan lukion ja Lyseon lukion rakennuksille ei kaupungin palveluverkossa ole 
kuitenkaan muuta käyttöä. Kaurialan ja Lyseon lukioiden tilankäyttö on varsin tehotonta johtuen vanhojen 
kiinteistöjen rakenteesta.  
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Säästömahdollisuus kiinteistökustannusten osalta rajoittuukin Lammin lukioon. Lammin lukio on 
mahdollista siirtää osaksi Kaurialan lukiota ja näin luopua Lammin lukion kiinteistökustannuksista. 
Vuokrakustannuksista mahdollinen säästö olisi 224 460 €, josta osa kohdistuu Tavastian talouteen ja osa 
kaupungin talouteen (vuokra-avustus 42 721 €). Lisäksi vuonna 2019 Hämeenlinnan kaupunki maksoi 
KkTavastialle alijäämän kattamisavustusta Lammin lukion osalta 295 568 €. Lammin koulutoimintaa 
koskevan tarveselvityksen perusteella lukion osuus investointikustannuksista olisi 3,6 M€ (liite 2).  
Investointi nostaa myös lukion vuokrakustannuksia. 
 
Lammin lukion lakkauttamisen vaikutuksia opiskelijoihin, henkilöstöön tai elinvoimaan ei ole tämän 
selvityksen puitteissa ollut mahdollista arvioida. Asiaa on selvitetty viimeksi vuonna 2014 (liite 1) 
 
Ravitsemuspalveluista (6 %) ja muista kustannuksista (10 %) ei nähdä saavutettavan niin merkittäviä 
säästöjä, että niillä olisi olennaista merkitystä lukiokoulutuksen alijäämän kertymiseen. 
 

8. Liitteet 
 

1) Lammin lukion mahdollisen lakkauttamisen vaikutukset, selvitys 2014 
2) Lammin tarveselvityksen teknis-taloudellinen osa 2019 
3) Ote KH:n palveluverkkopäätöksestä 26.3.2018   
4) Palveluverkon avaamisen taloudellisia vaikutuksia lukiokoulutuksen osalta 2020 
5) Vertailu pienten lukioiden kustannuksista 
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Liite 1 
Lammin lukion mahdollisen lakkauttamisen vaikutukset, selvitys 2014 
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Liite 2 
Lammin tarveselvityksen teknis-taloudellinen osa 2019 
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Liite 3 
Ote kaupunginhallituksen palveluverkkopäätöksestä 26.3.2018 
 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta antoi esityksensä toimialan palveluverkosta kokouksessaan 14.3.2018 § 
22. 

Kaupunginhallitus päätti palveluverkosta kokouksessaan 26.3.2018 § 150seuraavaa: 

”Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityksen palveluverkoksi seuraavin 
muutoksin: 

Keskustan yläkoulu- ja lukioratkaisussa edetään vaihtoehdon kaksi pohjalta. Kaurialan koululle rakennetaan 
uudisrakennus purettavan Kaurialan koulun paikalle. Lyseon koulu siirtyy pysyvästi Verkatehtaalle. 
Kaurialan lukio ja Lyseon lukio jatkavat nykyisissä tiloissa. Samalla kaupunginhallitus ehdottaa 
koulutuskuntayhtymä Tavastialle, että se tekee edellä mainitun mukaisen päätöksen lukioverkon osalta. 

Perusteluna ovat huomattavasti edullisemmat kokonaiskustannukset sekä nuorisovaltuuston, 
opiskelijakuntien ja oppilaskuntien kannanotot. Ratkaisu myös tukee kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta. 

Päätöksen jälkeen aloitetaan välittömästi neuvottelut Koulutuskuntayhtymä Tavastian Jaakonkadulla 
sijaitsevan koulukiinteistön (nykyinen Vanajaveden opiston tila) hankkimiseksi Hämeenlinnan kaupungille. 
Tämä tukisi Koulutuskunta-yhtymä Tavastian taloudellista tilannetta ja mahdollistaisi Vanajaveden opiston 
siirtämisen Hattelmalantien kampukselle.” 
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Liite 4 
Palveluverkon avaamisen taloudellisia vaikutuksia lukiokoulutuksen osalta 2020 
 
Tällä hetkellä lukiokoulutusta Hämeenlinnan kaupungin alueella järjestetään kolmessa eri toimipisteessä; 
Kaurialassa, Lyseolla ja Lammilla. Tilasäästöjä on mahdollista saada kolmella eri tavalla: 

1) Keskittämällä Kaurialan lukion ja Lyseon lukion toiminta yhteen lukiokiinteistöön Hattelmalantien 
G-rakennukseen ja sen yhteyteen rakennettavaan lisäosaan ns. Tavastian lukio -malli 

2) Lammin lukion siirto osaksi Tavastian lukiota 
3) Lyseon lukion jääminen nykyisiin väistötiloihin Hattelmalantielle 

Seuraavassa osiossa tarkastellaan lähemmin edellä esitettyjen vaihtoehtojen vuosikustannusta 
lukiokoulutukselle ja sitä kautta saatavissa olevia säästöjä. Luvut perustuvat vuoden 2020 lukiokoulutuksen 
talousarviolukuihin ja investoinnit kaupungin investointisuunnitelmaan sekä investointien vaikutukset 
vuokriin kaupungin tilapalveluiden laskelmiin. 
 

1) Lyseon lukio on tällä hetkellä väistötiloissa Hattelmalantien G-rakennuksessa ja lukion tarvitsemat 
erikoisluokat; kuvataideluokka sijaitsee E-rakennuksessa, Laboratorio C-rakennuksessa ja Liikunta 
A-rakennuksessa. Lisäksi Lyseon lukion ruokailu tapahtuu A-rakennuksen opiskelijaravintolassa.  
Lyseon lukion tiloista maksama vuokra on vuodessa 629 642 €. Lisäosan investoinnin 8 M€:n 
vuosikustannus on puolestaan (poisto 20 a, 1 % korko) 441 480 € *ja lisäosan hoitovuokra 99 532€ 
(suhteutettu koko kiinteistön nykyiseen hoitovuokraan). Tavastian lukion vuosivuokra olisi siis 
1 170 654 €. 
Tavastian lukion * osalta Hämeenlinnan kaupunki oli varautunut rahoittamaan 
uudisrakennusinvestoinnin, jolloin uudisosasta ei olisi seurannut yllä laskettua pääomavuokraa 
(441 480 €) lukiokoulutukselle. 
 
Kaurialan lukion vuosivuokra on 858 655 € ja peruskorjatun Lyseon lukion (3917 m²) sekä 
uudisrakennetun lisäosan (1749 m²) pääomavuokra on 825 000 € vuodessa (investointi 15 M€) ja 
hoitovuokra 4 €/neliö eli 271 968 € vuodessa. Kiinteistökustannuksista saatava säästö olisi täten 
784 969 € vuodessa.  
 

2) Tavastian lukion mitoitus oli tehty 1 100 lukio-opiskelijalle, mikä mahdollistaisi Kaurialan lukion ja 
Lyseon lukion lisäksi Lammin lukion yhdistämisen yhdeksi lukioksi. Pelkästään 
kiinteistökustannuksista saatava säästö olisi 988 113 € vuodessa lukiokoulutukselle. 
 

3) Lyseon lukion vuokrakustannukset tulevat merkittävästi nousemaan, kun vanhan lyseon 
päärakennuksen peruskorjaus ja uudisosan rakentaminen toteutuu (vuosina 2022-25). Mikäli 
Lyseon lukio pysyisi tämänhetkisissä väistötiloissa olisi mahdollista välttää kyseinen kustannusten 
nousu. Tämä edellyttää puolestaan sitä, että Lyseon kiinteistölle löydetään jotain muuta korvaavaa 
käyttöä. Kiinteistökustannusten kasvun lisäksi vältyttäisiin myös tukipalveluiden kustannusten 
lisäykseltä, arviolta n. 150 000 €/a. 
 
Taulukko. Yhteenveto kiinteistökustannuksista saatavista säästöistä 

Lukio Pääomavuokra hoitovuokra Vuosivuokra 
Lyseon lukio 825 000 € 271 968 € 1 096 968 € 
Kaurialan lukio   858 655 € 
Lammin lukio   235 112 € 
Tavastian lukio   1 170 654 € 
Vaihtoehto 1. (kaksi lukiota Hml) Vuosisäästö 784 969 € 
Vaihtoehto 2. (yksi lukio Hml) Vuosisäästö 1 020 081 € 
Vaihtoehto 3. (Lyseon lukio väistö) Vuosisäästö  467 326 € 
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Edellä kiinteistökustannuksia on katsottu pelkästään lukiokoulutuksen näkökulmasta. 
Hämeenlinnan kaupunki rahoittaa lukiokoulutusta kahta kautta: Maksamalla vuokratukea 
lukiokoulutuksen maksamiin pääomavuokriin ja kattamalla valtionosuudesta ylimenevän 
kustannuksen nk. lukiokoulutuksen alijäämän. Näin ollen kaupungille kertyy kiinteistöihin 
kohdistuvan vuokratuen lisäksi säästöjä siitä, että lukiokoulutukselle syntyy vähemmän tappiota eli 
alijäämää halvempien kiinteistöratkaisujen kautta. 
 
Vaihtoehdossa 1. yhteen lukiokiinteistöön siirtymisellä Tavastian lukio pystyisi jo toimimaan 
saamansa valtionosuuden turvin. Näin kaupungin ei tarvitsisi enää kattaa Kaurialan ja Lyseon 
toiminnasta aiheutuvaa alijäämää. Lammin lukion alijäämä olisi edelleen rasitteena. Vaihtoehdossa 
2. myös Lammin lukion alijäämä poistuisi ja lukiokoulutus tulisi hyvin toimeen saamallaan 
valtionosuudella.  
 
Taulukko. Kaupungille koituva säästö eri vaihtoehdoista vuositasolla 

Lukio alijäämä vuokratuki kok.säästö 
Lyseon lukio 177 542 € 766 452 € 943 994 € 
Kaurialan lukio 223 113 € 366 960 € 590 073 € 
Lammin lukio 299 344 € 42 721 € 342 065 € 
Vaihtoehto 1. (kaksi lukiota Hml) Vuosisäästö 1 534 067 € 
Vaihtoehto 2. (yksi lukio Hml) Vuosisäästö 1 876 132 € 
Vaihtoehto 3. (Lyseon lukio väistö) Vuosisäästö 617 326 € 

 
Palveluverkkoselvityksessä päädyttiin kuitenkin siihen, että Hämeenlinnan kaupungin kannalta edullisin 
ratkaisu kantakaupungin osalta on jatkaa lukiokoulutusta nykyisissä kiinteistöissä.  
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Liite 5 
Vertailu noin 100 opiskelijan lukioiden kustannuksista vuodelta 2018 
 

Lukio Opiskelija
määrä 

Kiinteistöjen 
ylläpito 

Käyttö-
menot/ 
opiskelija 

VOS/ 
opiskelija 

Ero: 
käyttömeno
t-VOS 

 

Lammin 
lukio 

105,0 242 988 10 001 5 581 2 342 vuokrissa kaikki 
vuokrat 

Parkanon 
lukio 

87,8 94 000 10 941 8 431 2 226  

Pihtiputaan 
lukio 

106,4 121 000 10 337 7 583 2 199  

Viitasaaren 
lukio 

98,4 154 000 9 375 7 739 1 116  

Virtain 
lukio 

95,3 212 000 10 898 7 918 2 266  

Ähtärin 
lukio 

83,3 164 000 10 955 8 141 2 310  

Ähtärin 
lukio 

114,3 76 000 7 198 7 405 -245  

 


