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Tulevaisuuden haasteet 
• Valtionosuudet ja lukioverkko 

– uusi rahoituslaki?  
– lukioverkon uudistaminen? 

• Uusi opetussuunnitelma 2016 
• Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkaen syksystä 2016 
• Kilpailu opiskelijoista lähiseudun lukioiden kanssa  
  tuusulalaisten opiskelijoiden saaminen Tuusulan lukioon 

haastavaa (tilasto) 
 

 Tuusulan lukiolla oltava selkeä visio, jolla varmistetaan 
laadukas lukio-opetus myös tulevaisuudessa! 
 
 



Tilastot 
• Tuusulan lukio opiskelijamäärät 

– Tuusulassa on noin 1000 lukiolaista, joista omissa lukioissa käy 
vajaat 600 opiskelijaa. 

– Tuusulalaisia käy siis lukiota muissa kunnissa yli 400 opiskelijaa. 
• Opiskelijakohtaiset hinnat 2015 

– Hyrylä:  6673,98 euroa /opiskelija 
– Jokela:  8122,65 euroa /opiskelija 
– Kellokoski: 12014,22 euroa /opiskelija 

• Omarahoitusosuus 2015 
– Hyrylä:   416462 euroa (348 opiskelijaa) 
– Jokela:   404746 euroa (153 opiskelijaa) 
– Kellokoski: 437977 euroa (67 opiskelijaa) 

 
 

 
 



Tuusulan lukion kustannukset 
(tavoiteltavat opiskelijamäärät) 

Ryhmä:
Opiskelija-
määrä

Opiskelijakohtainen 
hinta (€ /opiskelija) Yhteensä (€):

Valtionosuus 
(€/opiskelija):

Erotus (kunnan 
omarahoitus-
osuus, €):

Hyrylä 450 6222,22 2 800 000 5477,25 335237,5
Jokela 180 7500,00 1 350 000 5477,25 364095
Kellokoski 90 10000,00 900000 5477,25 407047,5
Yhteensä: 720 7 013,89 5050000 1106380



Ratkaisuja? 
1. Resurssien lisääminen 

– mikäli toimipisteiden määrä ja opiskelijamäärä pysyttelee ennallaan 
– valtionosuuksien leikkausten myötä lukiokoulutus tarvitsee enemmän kunnan omaa 

rahaa 

2. Opiskelijamäärän lisääminen ja omarahoitusosuuden minimointi 
– opiskelijakohtaisten kustannusten alentaminen toimipisteiden opiskelijamäärien 

kasvattamisen avulla 
– Hyrylän toimipiste 

• uusi rakennus (Rykmentinpuiston monitoimitalo) 
• opiskelijapaikkoja lisää (350  450 – 500) 

– Jokelan ja Kellokosken toimipisteet: 
• opiskelijamäärän pitäminen riittävänä  erikoistuminen? 

3. Toimipisteiden vähentäminen 
– edellisen kohdan toimenpiteiden lisäksi vähennetään toimipisteiden määrää 
– selvitetään mahdollisuutta järjestää lukiokoulutusta alueellisesti 

• Tuusula, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä (+ Pääkaupunkiseutu) 



Tuusulan lukion konsepti 

– Kolmen toimipisteen malli 
• Vetovoimainen kokonaisuus ”Tuusulan tripla” 

– tehoa, tukea, taitoa 
– laadukkuus, oppiminen, verkostomaisuus, innovatiivisuus 
– toimipisteiden yhteistyötä voidaan lisätä yhtenäistämällä käytäntöjä sekä 

hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa ja yhteisiä opettajia (käynnissä!) 

• uusi lukion päärakennus 
– yksi päätoimipiste ja yksi/kaksi sivutoimipistettä 
– sivutoimipisteet erikoistuvat ja toimivat omalta osaltaan Tuusulan 

lukion vahvuuksina ja vetovoiman lisääjinä 
– ideoita erikoistumiseen: 

» Kellokoski: psykologia 
» Jokela: ratsastus/hevoset, jalkapallo 

 



Lukiokoulutuksen tulevaisuus 
Tuusulassa? 

• Lukiokoulutukselle on Tuusulassa edelleen tärkeä 
osansa 
– OECD:n 2012 julkaiseman koulutustutkimuksen 

perusteella 2/3 bruttokansantuotteen kasvusta 
perustuu korkeakoulutetun työvoiman tuottavuuteen.  

• Lukiokoulutus on luonnollisesti tärkeä lähtökohta 
korkeamman koulutustason saavuttamiseen.  

• Haluaako Tuusula haluaa olla mukana 
kehittämässä tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa 
lukiokoulutusta? 
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