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• Tarvitaan toimintatapojen ja rakenteiden muutos 

• Tunnistettava, että palveluverkkorakenteen muutos on pitkän 

aikavälin prosessi > kaupungin taloustilanne edellyttää päätöksiä 

oikeaan suuntaan 

Strategiasta vaikuttavaan palveluverkkoon 

2018-2020 2020- TA-/TS-kausi 



 Alueen eri toimijat verkostomaisesti tiiviissä 

yhteistyössä  

 Alueen olohuoneet, palvelut yhdeltä luukulta 

 Henkilöstö ja tilat tehokkaassa käytössä, 

monikäyttöisyys 

 Palveluiden järjestämisessä alueiden ominaispiirteet  

otetaan huomioon - tarvelähtöisyys 

 Asukkaat mukaan toimintaan, matala osallistumisen 

kynnys 

 

Oulun kaupunki on jaettu neljään toiminnalliseen 

alueeseen: pohjoinen, itäinen, keskinen ja eteläinen.  

Alueilla on sivistys- ja kulttuuripalveluiden 

monitoimitaloja, hyvinvointikeskuksia, 

poikkitoiminnallisia palvelupisteitä sekä 

vastuualueiden palvelupisteitä (päiväkoteja, 

peruskouluja).  

Jokaisella alueella on asukastupatoimintaa ja Oulu10-

palvelupiste integroituna em. keskuksiin ja taloihin. 
 

2,5 km kehät n. 163 000 hlöä 
5 km kehät n. 191 000 hlöä 

Palvelukeskittymillä vahvistetaan 

ennaltaehkäiseviä palveluja 



LUKIOVERKKO ’2020’ 



Lukioverkon tiivistäminen –  

kriteerit ja taustatyö 

1. SIJAINTI JA KULKUYHTEYDET + / - 

2. VERKON TIIVISTYMINEN + / - 

3. SUUREMPI YKSIKKÖKOKO + / - 

4. PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN SIJOITTUMINEN + / - 

5. YHTEISTYÖ LUKIOIDEN VÄLILLÄ (mahdollisuus valita 

opintoja muista lukioista) + / - 

6. UUDISINVESTOINTIEN VÄLTTÄMINEN + / - 

7. MATO:n ja YLEISKAAVAN LINJAUKSET + / - 



16-18 v. nuorten määrän kehitys uudessa Oulussa ja 

Oulun seudulla 1990-2015 sekä Tilastokeskuksen 

arviot vuosille 2020 ja 2025 

Johtopäätökset : 

- Lukioikäisten nuorten (16-18 v.) määrä lähtee jatkossa kasvuun sekä Oulun kaupungissa että 

Oulun seudulla. Perusteltu arvio on, että n. 15-20% (600) Oulun lukiolaisista tulee seudun muista 

kunnista. 

- Lukioikäisten määrä kasvaa (Mato) 2020 > 300 ja 2025 > 1200. Lisätilaa tarvitaan n. 700 

lukiolaiselle vuoteen 2025 mennessä. 
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    1.HAKUTOIVE POJAT/TYTÖT ALOITUSPAIKAT  'HALUKERROIN' 

2.HAKU- 

TOIVE 

 Alin 

ka. 

                      

HAUKIPUTAAN LUKIO 114         59/55 128   0,89   38  6,75 

KASTELLIN LUKIO 286         134/152 190     1,51           310  8,50 

Kastelli /urheilu 107         50/57 35   3,06   11  15,99 

KIIMINGIN LUKIO 41         18/23 84   0,49   46  5,58 

LAANILAN LUKIO 115         70/45 100       1,15      192  8,17 

MADETOJAN 

MUS.LUKIO 139         43/96 112   1,24   48  13,75 

MERIKOSKEN LUKIO* 43         17/28 102   0,44   148*  7,75 

OSYK   218         47/171 190   1,15   268  8,31 

OULUN LYSEON LUKIO 200         58/142 175   1,14   229  8,42 

Oulun Lyseo / IB 70         28/42 50   1,4   28  13,09 

OULUNSALON LUKIO 68         33/35 80   0,85   47  7,08 

PATENIEMEN LUKIO 36         21/15 72   0,5   60  7,25 

                      

OULUN KONSERVATORIO 47         22/25 28        1,87         16   

                      

ONK   146         88/58 82   1,78   145  8,50 

STEINER   12           4/8 36   0,33   4  6,25 

SVENSKA PR.SKOLAN 21          8/13 24   0,88   8  7,08 

Oulun lukioihin hakeneet, kevät 2015 



Tilat vajaakäytöllä 

• Haukiputaan lukio:  

  kapasiteetti 3 x 128 = 384 

  opiskelijamäärä (1.-3. vsk.) = 332, vajaus 52 opiskelijaa 

 

• Kiimingin lukio: 

 kapasiteetti  3 x 84 = 252 

  opiskelijamäärä (1.-3. vsk.) = 226, vajaus 26 opiskelijaa 
 

• Oulunsalon lukio: 

 kapasiteetti  3 x 80 = 240 

  opiskelijamäärä (1.-3. vsk.) = 210 , vajaus 30 opiskelijaa 

 

• Pateniemen lukio: 

 kapasiteetti  2 x 80 + 72 = 232 

  opiskelijamäärä (1.-3. vsk.) = 188 , vajaus 44 opiskelija 
 
 

 Vajaus yhteensä 152 opiskelijaa 
 



Lukion tilannekuva 

• Resurssit eivät riitä nykyisellä rakenteella! 

• Valinnaisuus vähäistä pienissä yksiköissä ja erillään 

toimien 

 - soveltavat kurssit n. 3-4% kokonaiskurssimäärästä 

 - suuri osa yo-kirjoituksiin valmentavia ja lukion 

   aloittavien ohjauskursseja 

 - valmistuvilla 76-77 / (75) kurssia 

• Kielten valintojen väheneminen > vaatii keskittämistä 

• Ylitunti-instrumentti käytössä (tunnin hinta n. 60 % 

virkatunnista) 

• Uusi OPS (2016) vie resursseja ’teemakursseihin’ 



Lakkaavat yksiköt: 

- Haukiputaan lukio 

- Kiimingin lukio 

- Laanilan lukio 

- Merikosken lukio 

- Oulunsalon lukio 

- Pateniemen lukio 

- Madetojan mus.lukio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Tavoitteena kampusyhteistyöllä on tarjota 0,1 (1,2 > 1,1) oppituntia vähemmän opiskelijaa kohden > 
0,1 X 4000 = 400 > 400 X 3500 = 1,4 M€ vuodessa 

o Itsenäisesti suoritettujen kurssien vaikutus (n. 50 op./kurssi), arvio kampuslukiossa on 1500 its. 
suoritettua kurssia. Kokonaisvaikutus kurssimäärään olisi (1600:50=32) 32 X 3500 = n. 100 000 € 
vuodessa 

o Lukioiden yhdistymisen hallinnolliset + ovtes(ax)-säästöt ovat n. 120 000 €/yksikkö >  
4 X 120 000= 500 000 € vuodessa 

o Opiskelijamäärän kasvu (700) mahdollista sijoittaa uuteen rakenteeseen 

> SÄÄSTÖT YHTEENSÄ n. 2 M€ vuodessa 
 
 
 

TYK 
(Merikoski + 
Pateniemi) > 

(600) 

’RAKSILAN  LUKIO’ 
(Kiiminki, Laanila + 

Oulunsalo)  > 
 (800) 

OULUN LYSEO > 
(750) 

OSYK > (600) 

MADETOJAN LUKIO 
(Haukipudas + 
Madetoja) > 

(700) 

KASTELLIN 
LUKIO > (750) 

 
Yhteinen 

kurssitarjotin 
 



• Lukioverkko tiivistyy – vetovoima 

tasaantuu 

• Opiskelijoille laaja ja laadukas 

kurssitarjotin vähenevillä resursseilla  

> ’yhteinen kurssitarjotin’ 

• Opiskelijoilla mahdollisuus valita opintoja 

kaikista lukioista 

• Tilat ja opettajatyövoima voidaan 

kohdentaa tehokkaasti 

• Hallinto kevenee 

• Yhteissuunnittelu paranee 

• Yo-kirjoitusten järjestäminen helpottuu 



• Itsenäisten ja eLukio-opintojen toteuttaminen tehostuu 

• Mahdollisuus yhteiseen tilojen ja opettajien käyttöön 

OSAO:n kanssa paranee 

• Hyvät joukkoliikenneyhteydet kaikkialta Oulusta 

(’pistoliikenne’) + Kelan koulumatkatuki 

• Opiskelijamäärän kasvu mahdollista sijoittaa 

’kampusrakenteeseen’ 

• Resurssien riittämisen varmistaminen  

> tavoitetila 1,6 - 2,0 M€ 

 

Rakenteiden uudistaminen mahdollistaa 

toiminnallisen kehittämisen 



 

   ’TYK’ (550) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Haukiputaan 
lukio > (350) 

Merikosken 
lukio > 
(300) 

Laanilan lukio > 
(300) 

 Oulun Lyseo 
(IB) > (720) 

OSYK > (600) 

Madetojan 
musiikkilukio > 

(340) 

Kastellin  
   lukio (urlu) > 

(750) 

Pateniemen 
lukio > (220) 

Kiimingin 
lukio > 
(240) 

Oulunsalon 
lukio  > (240) 



Valtionrahoitus lukiokoulutukseen heikkenee 

– ’Oulun luvut 2014–17’ 

• Vuoden 2014 VOS:t (- 279€/op.) > 1 144 500€ 

• Kehysriihi 2014 linjaukset >toteutetaan  

 - 4. vuoden VOS poistuu (2017) > 1 400 000€ 

 - erikoislukioiden VOS puolittuu (2016) > 635 000€ / 

   leikkaukset v. 2015 VOS:in (-336€/op.) > 1 350 000€ 

• Uusi opiskelijahuoltolaki (2014) > min. 350 000€ 

• Sähköiset yo-kirjoitukset > 600 000€ 

YHT. n. 5,5 M€ 

 

 



ESIMERKKI 

’LUKIOKAMPUSYHTEISTYÖSTÄ’ 

Lyseo + OSYK 



Yhteisiä opettajia - yhteisiä kursseja 

• Koulujen välimatka 0,90 km  

• Opiskelijoita yhteensä 1300 

• Opettajia yhteensä 80 

• Kummankin koulun kursseja suorittavia opiskelijoita noin 200  

(15 % koko opiskelijamäärästä) 

• Yhteisiä kursseja lukuvuonna 2015–2016 kaikkiaan n. 50  

(5 % kaikista kursseista) 

• Kokonaan yhteisesti järjestetään A- ja B-tason ranskan  

ja A-espanjan opetus 

• Osin yhteisesti järjestetään B-tason saksan ja venäjän  

sekä elämänkatsomustiedon ja filosofian opetus 



Mitä se kannattaa? 

• Opiskelijoiden valinnanvara selvästi suurempi 

• Opettajien päätoimisuus taattu 

• Keino turvata kielten opetus 

• Elävöittää niin opiskelijoiden kuin opettajien arkea 

• Taloudellinen toimintamalli: ilman yhteistyötä 5 % vähemmän 

opetusta 

• 50 kurssia > 50 x 3500 = 175 000€ 

 



PERUSOPETUSVERKKO ’2020’ 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHforPu_ccCFWF1cgodHFIHQQ&url=http://www.kantti.net/artikkeli/2011/11/ois-antaa-luvan-innostua-oppimisesta&bvm=bv.102829193,d.bGQ&psig=AFQjCNGbn9w1HmgyGBLXZi_TFVmr0k3c1Q&ust=1442572200462787


Oppilasmäärät kasvavat  

 
• Perusopetusikäisten määrän kehitys vaihtelee suuresti 

eri suuralueilla (esim. Korvensuoran suuralue +430 

opp./10 v.) 

• Alaluokkaikäisten määrän arvioidaan kasvavan 

tilanteesta 1.1.2015 (yht. 14 815 lasta) vuoteen 2025 

mennessä 8 %  > +1 230 lasta 

• Yläluokkaikäisten määrän arvioidaan kasvavan 

tilanteesta 1.1.2015 (yht. 6 642 lasta) vuoteen 2025 

mennessä peräti 20 % > +1 350 lasta 

• Peruskoulutilojen teoreettinenkin kaupunkitason 

kapasiteetti ylittyy lähivuosina yläluokkalaisten osalta 

(erityisesti aineopetustilat). 

 

 



Tehokkuuden taustalla 

• Hallinnolliset ratkaisut, ts. koulun johtamisen 
resursointi ja suuremmat yksiköt 

• Toiminnalliset ratkaisut, ts. oppilasmäärän kasvun 
ohjaaminen mahdollisimman pitkälle jo olemassa oleviin 
yksiköihin, investointien välttäminen 

• Perusopetuksen linjaukset, ts. suuret 
opetuskeskittymät, henkilöstön maltillinen lisääminen, 
oppilaiden kouluihin sijoittumisen määrätietoinen 
ohjaaminen, uudet koulupäivään liittyvät ratkaisut  

• Palveluiden laatu turvataan suuremmissa 
palvelukeskittymissä 

 



Perusopetuksen turvaaminen – kj:n esitys 

• Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 2000 

oppilaalla vuoteen 2020. 

• Tavoitteena on, että alle 200 oppilaan kouluja 

jää palveluverkkoon vain erityisistä syistä. 

7 alle 200 oppilaan koulua 

14 alle 200 oppilaan sivukoulua 

 

• Tavoitteena on siirtyä vähimmäistuntijakoon. 

• Turvataan alakouluikäisille lähikoulu ja  

yläkouluikäisille aluekoulu. 

• Käyttötalous- ja investointimenot saadaan 

hallintaan. 

• Selvitetään Oulun kansainvälisen koulun 

yhteistyömahdollisuudet yliopiston kanssa. 



Lähikoulu Oulussa 

 
Lähikoululla tarkoitetaan sitä oppilaan omalla 
oppilasalueella sijaitsevaa koulua, jonka aluerehtori 
osoittaa oppilaalle kouluksi ja jota oppilaalla on oikeus 
käydä.  
 
Lähikoulu on jokin oppilasalueen kouluista, mutta 
lähikouluksi ei aina osoiteta maantieteellisesti lähintä 
koulua. Lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia.  
 
Lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn 
virallisen asuinpaikan mukaan. 

 
 

 
Peruskoulun oppilaaksi oton periaatteet 1.3.2014 alkaen, siku-ltk 26.2.2014 §32 



Länsituulen koulu 
544 

Haukipudas – suhteessa kampuslukioon  

Mahdollisuudet perusopetusverkon tarkistamiseen 

Haukiputaan 
lukion tilat 

Keiska 
79 

Santaholma 
85 

Parkumäki 
13 

Asema 
283 

Jokikylä 
30 

Haukiputaan koulu 
983 

Martinniemi 
313 

Suo-Ukon 
päiväkodin 

eskarit 
40 



Kiiminki – suhteessa kampuslukioon  

Mahdollisuudet perusopetusverkon tarkistamiseen 

YLIKYLÄ 
62 

TIRINKYLÄ 
106 

HUTTUKYLÄ 
122 

 
 

ALAKYLÄ 
177 

KIIMINKIJOKI 
524 

KIIMINGIN 
LUKION 

TILAT 

JOKIRANTA 
128 



Niemenrannan 
koulu 

2. vaihe 

Oulunsalo – suhteessa kampuslukioon  

 
Oulunsalon 
Kirkonkylän 

koulu 
426 

 

 
Salonpään 

koulu 
159 

 
Niemenrannan 

koulu 
341  

Oulunsalon 
lukion tilat 

Pitkäkankaan 
koulu  
793 



Korvensuora ja Laanila –  

suhteessa kampuslukioon  

  HÖNTTÄMÄEN  
KOULU 

251 

TALVIKANKAAN 
KOULU 

275 + 275 

 
 
 

HIUKKAVAARAN 
MONITOIMITALO 

720 
Keskisen alueen 
yläkouluikäiset, 

Merikosken koulun 
nykyisiä oppilaita 

Laanilan 
yläkoulu 

303 

Laanilan 
lukion tilat 



 

Kampuslukion vaikutukset perusopetukseen    

 
• Haukiputaan lukiolta vapautuvat tilat otetaan perusopetuksen 

käyttöön. Parkumäen, Keiskan, Jokikylän ja Santaholman 
sivukouluista luovutaan. 
 

• Kiimingin lukiolta vapautuvat tilat otetaan perusopetuksen käyttöön. 
Tirinkylän ja Ylikylän sivukouluista luovutaan.  
 

• Keskustan ja lähialueen yläkouluikäisten määrän kasvu ohjataan 
lähialueen yläkouluihin ja Laanilan lukiolta vapautuviin tiloihin. 
 

• Oulunsalon lukiolta vapautuvia tiloja otetaan perusopetuksen 
käyttöön. Vältetään Niemenrannan koulun  II-vaihe. Monipuolisella 
Oulunsalo-talolla on muitakin käyttömahdollisuuksia.  
 

 Säästetään 50-60 M€ investoinnit (3-4 koulua) 

 

 



 

 

 

 

 

 

LUKIO- JA PERUSOPETUSVAIKUTUS 

Käyttötaloussäästöt 3,2 M€/vuosi 

Vuokrakulujen nettokasvu 
0,3 M€/vuosi 

LUKIO- JA PERUSOPETUSVAIKUTUS 

Käyttötaloussäästöt 0,6 M€/vuosi 

Joukkoliikennekulujen 
kasvu 0,4 M€/vuosi 

Vuokrakulujen nettokasvu 
0 M€/vuosi 

Joukkoliikennekulujen 
kasvu 0 M€/vuosi 

Vuosittainen nettosäästö 2,5 M€/vuosi Vuosittainen nettosäästö 0,6 M€/vuosi 

 

LISÄINVESTOINTI- 

TARVE 
21 M€ 77 M€ 

 

10 VUODEN  

TALOUDELLINEN  

YHTEISVAIKUTUS 
 

 

SÄÄSTÖÄ 

5 M€ 

LISÄRAHOITUSTA 

 71 M€ 

TALOUDELLINEN VERTAILU 

KAMPUSLUKIO KEHITTYVÄ NYKYMALLI 



 

Kiitos! 
 
 


