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1.1. Toimeksianto ja työryhmä 

Toimeksianto / Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
 
• Selvittää Jyväskylän lukiokoulutuksen resurssit ja niiden kohdentuminen vertailussa muihin 

suurimpiin lukiokoulutuksen järjestäjiin. 
• Selvitykseen on sisällytettävä analyysi ja mahdollinen johtamis- ja hallintojärjestelmien vertailu 

suhteessa suurimpiin koulutuksen järjestäjiin siten, että tietoja voidaan hyödyntää koulutuksen 
järjestäjän mallintamistyössä uudeksi lukiokoulutuksen mahdollisimman kevyeksi hallintomalliksi.  

 
Toimeksianto / Jyväskylän kaupunki 
 
• Työryhmän tehtävänä on selvittää lukiokoulutuksen resurssit suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin 

sekä lukiokoulutuksen johtamisjärjestelmän uudistamismahdollisuudet.  
• Samassa yhteydessä työryhmän tulee laatia esitys siitä, miten lukiokoulutuksen resurssit voidaan 

kohdentaa opetuksen määrän ja laadun nostamiseen.  
 



1.2. Rajaukset ja lukuohjeet 

• Kymmenen suurimman kaupungin ja Hämeenlinnan tiedot lukiokoulutuksesta  
• Kaupunkien välinen vertailu perustuu pääasiassa eri lähteistä saatavilla olevaan 

tilastoaineistoon (Tilastokeskus, OPH, Kouluikkuna) 
• Tarkempaan vertailuun yksityiskohtaisempaa tietoa pyydettiin Lahdesta ja 

Hämeenlinnasta. 
• Tilastotietoja vertailtaessa on muistettava ns. varovaisuuden periaate eli tiedot 

eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia toisiinsa mm. kaupunkien erilaisten kirjaus-
käytäntöjen sekä kulujen ja kustannusten luokittelun vuoksi.  



Kuvio 3. Jyväskylän päivälukioiden opiskelijat ja opetetut kurssit 2011-2019 

1.3. Selvityksen lähtökohdat 



Kuvio 5a. Opetus 2009–2015 (€/opiskelija) 

3.2. Lukiokoulutuksen kustannukset toiminnoittain vuosina 
2009–2015 



3.2. Lukiokoulutuksen kustannukset toiminnoittain vuosina 
2009–2015 

Kuvio 7a. Sisäinen hallinto 2009–2015 (€/opiskelija) 



Kuvio 9. Opiskelijakohtaiset opetustunnit (Lähde: OPH: raportti k06f6mos, 16.2.2017) 

3.3. Opiskelijakohtaiset opetustunnit ja opetustunnin 
kustannukset 2009–2015 



Kuvio 10. Opetustunnin kustannukset (Lähde: OPH:n raportti k06f6mos, 16.2.2017) 

3.3. Opiskelijakohtaiset opetustunnit ja opetustunnin 
kustannukset 2009–2015 



6. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Selvitystyöryhmä ehdottaa, että Jyväskylän kaupunki harkitsisi Jyväskylän lukiokoulutuksen 
rahoittamista siten, että vuoden 2016 opetusresurssin taso voitaisiin säilyttää. Vuoden 2016 
tilinpäätöksen, vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 20182019 taloussuunnitelmien perusteella 
arvio vuodelle 2017 tarvittavasta rahoituksesta on noin 370 000 euroa, vuodelle 2018 noin 820 
000 euroa ja vuodesta 2019 alkaen vuosittain noin 1 275 000 euroa. Näiden arvioiden perusteella 
lukiokoulutuksen olisi mahdollista saavuttaa talouden tasapaino vuonna 2019, kun 
samanaikaisesti kuntayhtymä ja lukiokoulutus toteuttavat organisaatiouudistusta sekä toiminnan 
ja talouden sopeuttamisohjelmaa. Nämä arviot perustuvat siihen, että opiskelijamäärät ja 
valtionosuusrahoituksen perusteet toteutuvat nykyisten oletusten mukaisina. 
 

Mikäli opetusresurssi haluttaisiin nostaa asteittain vuoteen 2019 mennessä vuoden 2015 tasolle, 
rahoitusta tarvittaisiin vuodelle 2017 noin 370 000 euroa, vuodelle 2018 noin 1 050 000 euroa ja 
vuodesta 2019 alkaen vuosittain noin 1 750 000 euroa. 
 

Jyväskylän kaupungin päätöksenteko mahdollisesta rahoituksesta tulisi sitoa vuosittain normaaliin 
talousarvion valmisteluaikatauluun. 



6. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Lukioiden toiminnan ja henkilöstön pitkäjänteisen suunnittelun mahdollistamiseksi olisi kuitenkin 
syytä tehdä periaatepäätös siitä, että vuosittainen lisärahoitus pyritään tekemään siten, että 
lukioiden opiskelijaa kohti lasketut opetusresurssit pysyvät suunnilleen samalla tasolla vuodesta 
toiseen kustannustason muutokset huomioon ottaen. Toisin sanoen pyritään pitämään lukioiden 
kurssitarjonta/opiskelija vuosittain samalla tavoitetasolla. 
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