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• Tilastokeskuksen mukaan kuntien 
opetus- ja kulttuuritoimen (mukaan 
lukien liikelaitokset) nettokustannukset 
olivat vuonna 2018 asukasta kohti 
1 993 euroa manner-Suomessa. Lisäys 
edelliseen vuoteen oli 3,8 prosenttia. 
Kuntien välillä on kuitenkin 
eroavaisuuksia kustannuksissa, 
rahoituksessa ja palvelurakenteissa. 
Alueelliset erot ja väestörakenne 
vaikuttavat myös kustannusten 
muodostumiseen. 

MITEN OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 
KÄYTTÖKUSTANNUKSET NÄYTTÄYTYVÄT?
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• Maakunnittain tarkasteltuna 
nettokustannukset olivat korkeimmat 
Kainuussa, 2 340 euroa/asukas. 
Pohjanmaa seurasi 2 263 eurolla 
asukasta kohti. Pohjois-Pohjanmaa, 
2 138 euroa/asukas, Uusimaa, 2 125 
euroa/asukas, sekä Keski-Pohjanmaa, 
2 018 euroa/asukas, ylittivät myös 
kahden tuhannen euron rajan.

• Alhaisimmat nettokustannukset 
löytyivät Etelä-Karjalasta ollen 1 709 
euroa/asukas. Etelä-Savo 1 740 eurolla, 
Päijät-Häme 1783 eurolla sekä Kanta-
Häme 1 758 eurolla/asukas alittavat 
1 800 euron rajan.
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• Kuntakokoryhmittäin tarkasteltuna 
alhaisimmat nettokustannukset 
asukasta kohti ovat kaikkein 
pienimmissä kunnissa. Alle 2000 
asukkaan kunnissa nettokustannukset 
olivat 1 852 euroa asukasta kohti. 
Vastaavasti suurimmat kustannukset 
löytyvät kaikkein suurimmista eli yli 
100 000 asukkaan kaupungeista, jossa 
kustannukset olivat 2 037 euroa 
asukasta kohti. Aivan suoraviivaisesti 
kuntakoon mukaan nettokustannukset 
eivät kuitenkaan ole muodostuneet, 
sillä yli 50 000 - 100 000 asukkaan 
kuntakokoryhmän nettokustannukset 
olivat alhaisemmat kuin 5 000 - 50 000 
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• Syvemmälle pureuduttaessa 
korkeimmat nettokustannukset 3 191 
euroa/asukas löytyvät Kauniaisista. 
Pyhäjoki on seuraavaksi korkeimmalla 
tasolla 3 040 eurolla/asukas. 

• Toisessa päässä alhaisimmat 
nettokustannukset löytyvät Luhangalta 
1 243 eurolla asukasta kohti. Rääkkylän 
kustannustaso on lähellä 1 258 eurolla 
asukasta kohti. Vehmaan 1 415 euroa, 
Kihniön 1 440 euroa sekä Heinolan 
1 469 euroa asukasta kohti ovat 
seuraavaksi alhaisimpien 
nettokustannusten kuntia.  
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Suurimmat 
kasvut

Koko maan tasolla opetus- ja kulttuuritoimen kustannuksista 
eniten eli 5,4 prosenttia ovat nousseet varhaiskasvatuksen 
kustannukset, jotka olivat 518 euroa asukasta kohti. Vuonna 
2017 varhaiskasvatuksen nettokustannukset olivat asukasta 
kohti 493 euroa ja perusopetuksen nettokustannukset 881 
euroa. 

Perusopetuksen kustannukset nousivat 3,7 prosenttia ollen 911 
euroa asukasta kohti vuonna 2018. Nämä palvelukokonaisuudet 
muodostavatkin valtaosan opetus- ja kulttuuritoimen 
kustannuksista. Perusopetuksen käyttökustannuksista 
(Opetushallitus) ilman sairaala- ja vammaisopetusta, jotka 
vuonna 2019 olivat 9176 euroa oppilasta kohti, opetus 
muodosti 54 prosenttia kustannuksista. Kiinteistöjen ylläpito oli 
seuraavaksi suurin kustannuserä 22 prosentilla. 
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