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§ 168
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Eveliina Heinäluoman ynnä muiden talousarvioaloitteesta toisen 
asteen opiskelijoiden maksuttomista opiskelun välineistä

HEL 2018-003233 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on käsitellyt 19.6.2018 kokouksessaan 
toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta sekä ottanut kantaa opiske-
lun välineiden aiheuttamiin kustannuksiin Helsingin kaupungille. 

Yhteenveto Opetushallituksen selvityksestä

Opetushallitus on selvittänyt lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta ai-
heutuvia kustannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen 
(OKM/8/591/2017). Opetushallituksen selvityksessä kerättyjen tietojen 
perusteella toisen asteen koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kustan-
nukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaisena koulutuksesta eroamisen 
syynä tai kouluttautumisen esteenä. Opintojen keskeyttämisen taustalla 
on yleensä opiskelijan henkilökohtaisia syitä. Silloinkin kun opinnot kes-
keytyvät taloudellisista syistä, ei voida yksiselitteisesti päätellä, onko 
kyseessä koulutuksesta välittömästi syntyvistä kustannuksista johtuva 
taloudellinen tilanne vai esimerkiksi perheen tai opiskelijan yleisestä ta-
loudellisesta tilanteesta tai taloudenhallinnan ongelmista.

Opetushallituksen selvityksessä lukiolaiset jaettiin taloudellisen tilan-
teen mukaan kolmeen ryhmään. Yhteensä 35 prosentilla lukiolaisista 
tai heidän perheistään oli taloudellisia vaikeuksia. Heistä 17 prosentilla, 
eli yhteensä kaikista lukiolaisista 6 prosentilla, oli merkittäviä taloudelli-
sia vaikeuksia. Lukiolaisista 65 prosenttia piti lukionkäynnin kustannuk-
sia kohtuullisina, eikä heillä tai heidän perheillään ole taloudellisia vai-
keuksia.

Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry on toteuttanut vuosina 
2015 ja 2017 Amisbarometri-kyselyn. Kysely on valtakunnallinen ja sii-
hen vastasi 9 638 opiskelijaa vuonna 2017. Amisbarometrissa on selvi-
tetty muun muassa, kuinka paljon rahaa opiskelijat ovat käyttäneet 
opiskelussa tarvittaviin materiaaleihin ja välineisiin opintojensa aikana. 
Vuonna 2017 alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden vastausten perusteella 
0-200 euroa opiskelumateriaaleihin ja -välineisiin oli käyttänyt 57 % 
vastaajista ja 200–700 euroa 38 % opiskelijoista. Yli 700 euroa (korkein 
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annettu vastausvaihtoehto) opiskelumateriaaleihin ja välineisiin oli käyt-
tänyt 5 % vastaajista.

Yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset tukijärjestelmät auttavat osaltaan 
toisen asteen opiskelijoita kustannusten kattamisessa. Opiskelijan ensi-
sijaiset etuudet ovat opintoraha, asumislisä ja valtiontakaus opintolai-
naan. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jota 
haetaan Kelasta. Tarvittaessa opiskelija voi hakea toisen asteen tutkin-
nosta aiheutuviin erityisiin menoihin täydentävää toimeentulotukea kun-
nan sosiaalitoimesta.

Oppimateriaalin lainaaminen ja kierrättäminen

Lukion ja ammatillisen koulutuksen oppikirjojen ostaminen uutena tai 
käytettynä on hyvin organisoitu valtakunnallisen Jamera Oyn kautta. 
Valikoimaan kuuluvat myös laskimet, opiskelutarvikkeet ja digituotteet. 
Jameran toimipisteitä on Helsingissä kaksi ja tuotteita voi ostaa myös 
verkkokaupasta. Jameran etu opiskelijalle on siinä, että se ostaa käy-
tettyjä oppikirjoja takaisin ympäri vuoden. Suomen Lukiolaisten Liiton 
laskelman mukaan opiskelija voi säästää oppikirjakustannuksissaan 
500–700 euroa, jos hän hankkii kaikki oppikirjat käytettyinä. Lisäksi 
osassa lukioita opiskelijakunnat järjestävät jaksojen vaihtuessa kirjato-
reja. Opiskelijat myös kierrättävät oppilaitoksen sisällä ja kaveripiirissä 
oppikirjoja keskenään.

Yksi ratkaisu voisi olla kehittää kirjastojen palveluja siten, että niistä 
voisi lainata lukion oppikirjoja. Haasteena tässä on oppikirjojen suuri 
määrä, jotta niillä voitaisiin tyydyttää lukiolaisten kurssikirjatarpeet huo-
mioiden myös ruotsinkielinen oppimateriaali. Lisäksi lukion oppikirjojen 
kysyntä on hyvin kausiluonteista ja neljän viikon laina-aika ei palvele lu-
kiolaisten tarpeita. Monet oppikirjat ovat samalla myös harjoituskirjoja, 
jolloin opiskelijat tekevät tehtäviä suoraan kirjoihin. Mikäli oppikirjojen 
käytössä edellytettäisiin yhteneväisyyttä, häviäisi tällöin opettajien pe-
dagoginen vapaus valita oman oppiaineensa oppimista parhaiten tuke-
vat oppimateriaalit. Monet opettajat käyttävät tällä hetkellä opetukses-
saan rinnakkain kirjoja sekä sähköisiä materiaaleja.

Mikäli oppikirjojen lainaaminen tapahtuisi oppilaitoksissa, edellyttää se 
lisähenkilöstön palkkaamista lainausjärjestelmän ylläpitämiseen sekä 
materiaalin kuljettamiseen ja jakamiseen.

Opiskelun välineiden aiheuttamat kustannukset Helsingin kaupungille

Alla esimerkkilaskemat, joissa molemmissa mukana kaupungin, yksi-
tyisten sekä valtion oppilaitosten helsinkiläiset ensimmäisen vuoden 
opiskelijat (kotikunta väestörekisterissä Helsinki). Lukiokoulutuksen 
kustannukset on laskettu 2500 euroa/opiskelija ja ammatillisen koulu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 3 (10)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
28.08.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

tuksen kustannukset 1000 euroa/opiskelija. Kustannusarviot perustuvat 
Opetushallituksen julkaisuun, Toisen asteen koulutuksen koulutuskus-
tannuksia koskeva selvitys. Opiskelijamäärät on poimittu Tilastokeskuk-
sen aineistosta vuodelta 2016. Lukio-opiskelijoista on poistettu aikuislu-
kioiden opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen osalta kohderyhmä on ra-
jattu 16–20 -vuotiaisiin Opetushallituksen selvityksen mukaisesti.

Helsinkiläiset opiskelijat 

Lukio-opiskelijoita on 3590, joista 

 3259 opiskelee Helsingissä ja
 95 muualla.

Yhteensä 3590 x 2500 euroa on 9 miljoonaa euroa. 

Amm. opiskelijoita 2456, joista 

 1993 opiskelee Helsingissä ja
 463 muualla.

Yhteensä 2456 X 1000 euroa on 2,5 miljoonaa euroa. 

Kustannukset helsinkiläisille 11,5 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että mikäli 
päätös maksaa opiskelun välineet koskisi ainoastaan helsinkiläisiä nuo-
ria (kotikunta Helsinki), asettaisi se opiskelijat epätasa-arvoiseen ase-
maan oppilaitoksissa. Päätöstä tehtäessä on huomioitava myös ulko-
paikkakuntalaiset opiskelijat, jotka opiskelevat Helsingissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa. Alla kustannuslaskelma perustuen Tilastokeskuksen 
2016 aineistoon.

Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat 

 2755 lukioissa 6,9 miljoonaa euroa
 1072 amm. oppilaitoksissa 1 miljoonaa euroa.

Kustannukset ulkopaikkakuntalaiset yhteensä 7,9 miljoonaa euroa.

Kaikki kustannukset yhteensä 19,4 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että mikäli Helsingin kaupunki 
varautuu maksamaan kaikille helsinkiläisille nuorille sekä Helsingissä 
opiskeleville nuorille toisen asteen maksuttoman koulutuksen, ovat kus-
tannukset 19,4 miljoonaa vuosittain.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa valtakunnallisten ratkaisujen 
etsimistä nuorten koulutuksen turvaamiseksi. Yksi näistä on valtion 
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budjettiriihessä keväällä tehty päätös maksaa vähävaraisille opiskelijoil-
le opintotuen yhteydessä 46 euroa kuukaudessa oppimateriaalilisää. 
Oppimateriaalilisää tullaan opetusministeriön mukaan maksamaan yk-
sin asuville 16- ja 17-vuotiaille sekä vanhempiensa luona asuville alle 
20-vuotiaille, mikäli vanhempien yhteenlasketut tulot ovat alle 40 950 
euroa vuodessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 19.6.2018 kokouksessaan velvoit-
tanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhdessä sosiaali- ja ter-
veystoimialan kanssa etsimään ratkaisuja, jotta kenenkään opiskelu lu-
kiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ei jää kiinni taloudellisista 
syistä. Lisäksi on etsittävä keinoja oppimateriaalikustannusten kompen-
soimiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla asiaan tartutaan opis-
keluhuollollisin keinoin kouluttamalla kuraattoreita sekä lisäämällä tie-
dotusta opiskelijoille erilaisista tukimahdollisuuksista opiskelun aiheut-
tamiin kustannuksiin. Oppimateriaalin lainaamista ja kierrättämistä te-
hostetaan oppilaitoksissa sekä hyödynnetään digitaalisia oppimateriaa-
leja.

Lapsivaikutusten arviointi

Opetushallituksen selvityksen mukaan toisen asteen koulutuksesta vä-
littömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaise-
na koulutuksesta eroamisen syynä tai kouluttautumisen esteenä. Vas-
taavaa selvitystä helsinkiläisten nuorten tilanteesta ei ole tehty. Joka ta-
pauksessa opiskelussa tarvittavan taloudellisen tuen tarve koskee kui-
tenkin vain osaa helsinkiläisistä nuorista, ei koko ikäluokkaa. 

Mikäli jokaiselle helsinkiläiselle nuorelle sekä Helsingissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa opiskeleville nuorille osoitetaan erillinen määräraha 
opiskelun välineisiin, miten voidaan varmistaa se, että nuori käyttää 
määrärahan kyseiseen tarkoitukseen.

Yhteishaun yhteydessä on keskeistä tiedottaa lukio-opintojen ja amma-
tillisen koulutuksen todellisista kustannuksista ja siitä, että opiskelun 
välineisiin on mahdollista saada tukea. Perheen taloudellinen tilanne ei 
saa määritellä nuoren koulutusvalintaa peruskoulun jälkeen. 

Yksi keskeinen näkökulma toisen asteen koulutuksen kustannuksiin on 
lapsilisän loppuminen 17-vuotiaana. Kasvatus ja koulutuslautakunta pi-
tää tärkeänä, että valtakunnan tasolla tulisi tarkastella lapsilisän mah-
dollista jatkamista 19 ikävuoteen saakka.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan Ville Jalovaaran vastaehdotuksen mukai-
sesti.
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Vastaehdotus:
Ville Jalovaara: Poistetaan otsikon "Oppimateriaalin lainaaminen ja 
kierrättäminen" alla olevan kolmannen kappaleen viimeinen lause: 
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että oppilaitosten perustehtä-
vänä ei ole toimia oppikirjojen jakelijana."

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Arja Kukkonen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, pu-
helin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on käsitellyt 19.6.2018 kokouksessaan 
toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta sekä ottanut kantaa opiske-
lun välineiden aiheuttamiin kustannuksiin Helsingin kaupungille. 

Yhteenveto Opetushallituksen selvityksestä

Opetushallitus on selvittänyt lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta ai-
heutuvia kustannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen 
(OKM/8/591/2017). Opetushallituksen selvityksessä kerättyjen tietojen 
perusteella toisen asteen koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kustan-
nukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaisena koulutuksesta eroamisen 
syynä tai kouluttautumisen esteenä. Opintojen keskeyttämisen taustalla 
on yleensä opiskelijan henkilökohtaisia syitä. Silloinkin kun opinnot kes-
keytyvät taloudellisista syistä, ei voida yksiselitteisesti päätellä, onko 
kyseessä koulutuksesta välittömästi syntyvistä kustannuksista johtuva 
taloudellinen tilanne vai esimerkiksi perheen tai opiskelijan yleisestä ta-
loudellisesta tilanteesta tai taloudenhallinnan ongelmista.

Opetushallituksen selvityksessä lukiolaiset jaettiin taloudellisen tilan-
teen mukaan kolmeen ryhmään. Yhteensä 35 prosentilla lukiolaisista 
tai heidän perheistään oli taloudellisia vaikeuksia. Heistä 17 prosentilla, 
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eli yhteensä kaikista lukiolaisista 6 prosentilla, oli merkittäviä taloudelli-
sia vaikeuksia. Lukiolaisista 65 prosenttia piti lukionkäynnin kustannuk-
sia kohtuullisina, eikä heillä tai heidän perheillään ole taloudellisia vai-
keuksia.

Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry on toteuttanut vuosina 
2015 ja 2017 Amisbarometri-kyselyn. Kysely on valtakunnallinen ja sii-
hen vastasi 9 638 opiskelijaa vuonna 2017. Amisbarometrissa on selvi-
tetty muun muassa, kuinka paljon rahaa opiskelijat ovat käyttäneet 
opiskelussa tarvittaviin materiaaleihin ja välineisiin opintojensa aikana. 
Vuonna 2017 alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden vastausten perusteella 
0-200 euroa opiskelumateriaaleihin ja -välineisiin oli käyttänyt 57 % 
vastaajista ja 200–700 euroa 38 % opiskelijoista. Yli 700 euroa (korkein 
annettu vastausvaihtoehto) opiskelumateriaaleihin ja välineisiin oli käyt-
tänyt 5 % vastaajista.

Yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset tukijärjestelmät auttavat osaltaan 
toisen asteen opiskelijoita kustannusten kattamisessa. Opiskelijan ensi-
sijaiset etuudet ovat opintoraha, asumislisä ja valtiontakaus opintolai-
naan. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jota 
haetaan Kelasta. Tarvittaessa opiskelija voi hakea toisen asteen tutkin-
nosta aiheutuviin erityisiin menoihin täydentävää toimeentulotukea kun-
nan sosiaalitoimesta.

Oppimateriaalin lainaaminen ja kierrättäminen

Lukion ja ammatillisen koulutuksen oppikirjojen ostaminen uutena tai 
käytettynä on hyvin organisoitu valtakunnallisen Jamera Oyn kautta. 
Valikoimaan kuuluvat myös laskimet, opiskelutarvikkeet ja digituotteet. 
Jameran toimipisteitä on Helsingissä kaksi ja tuotteita voi ostaa myös 
verkkokaupasta. Jameran etu opiskelijalle on siinä, että se ostaa käy-
tettyjä oppikirjoja takaisin ympäri vuoden. Suomen Lukiolaisten Liiton 
laskelman mukaan opiskelija voi säästää oppikirjakustannuksissaan 
500–700 euroa, jos hän hankkii kaikki oppikirjat käytettyinä. Lisäksi 
osassa lukioita opiskelijakunnat järjestävät jaksojen vaihtuessa kirjato-
reja. Opiskelijat myös kierrättävät oppilaitoksen sisällä ja kaveripiirissä 
oppikirjoja keskenään.

Yksi ratkaisu voisi olla kehittää kirjastojen palveluja siten, että niistä 
voisi lainata lukion oppikirjoja. Haasteena tässä on oppikirjojen suuri 
määrä, jotta niillä voitaisiin tyydyttää lukiolaisten kurssikirjatarpeet huo-
mioiden myös ruotsinkielinen oppimateriaali. Lisäksi lukion oppikirjojen 
kysyntä on hyvin kausiluonteista ja neljän viikon laina-aika ei palvele lu-
kiolaisten tarpeita. Monet oppikirjat ovat samalla myös harjoituskirjoja, 
jolloin opiskelijat tekevät tehtäviä suoraan kirjoihin. Mikäli oppikirjojen 
käytössä edellytettäisiin yhteneväisyyttä, häviäisi tällöin opettajien pe-
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dagoginen vapaus valita oman oppiaineensa oppimista parhaiten tuke-
vat oppimateriaalit. Monet opettajat käyttävät tällä hetkellä opetukses-
saan rinnakkain kirjoja sekä sähköisiä materiaaleja.

Mikäli oppikirjojen lainaaminen tapahtuisi oppilaitoksissa, edellyttää se 
lisähenkilöstön palkkaamista lainausjärjestelmän ylläpitämiseen sekä 
materiaalin kuljettamiseen ja jakamiseen. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta katsoo, että oppilaitosten perustehtävänä ei ole toimia oppikirjo-
jen jakelijana. 

Opiskelun välineiden aiheuttamat kustannukset Helsingin kaupungille

Alla esimerkkilaskemat, joissa molemmissa mukana kaupungin, yksi-
tyisten sekä valtion oppilaitosten helsinkiläiset ensimmäisen vuoden 
opiskelijat (kotikunta väestörekisterissä Helsinki). Lukiokoulutuksen 
kustannukset on laskettu 2500 euroa/opiskelija ja ammatillisen koulu-
tuksen kustannukset 1000 euroa/opiskelija. Kustannusarviot perustuvat 
Opetushallituksen julkaisuun, Toisen asteen koulutuksen koulutuskus-
tannuksia koskeva selvitys. Opiskelijamäärät on poimittu Tilastokeskuk-
sen aineistosta vuodelta 2016. Lukio-opiskelijoista on poistettu aikuislu-
kioiden opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen osalta kohderyhmä on ra-
jattu 16–20 -vuotiaisiin Opetushallituksen selvityksen mukaisesti.

Helsinkiläiset opiskelijat 

Lukio-opiskelijoita on 3590, joista 

 3259 opiskelee Helsingissä ja
 95 muualla.

Yhteensä 3590 x 2500 euroa on 9 miljoonaa euroa. 

Amm. opiskelijoita 2456, joista 

 1993 opiskelee Helsingissä ja
 463 muualla.

Yhteensä 2456 X 1000 euroa on 2,5 miljoonaa euroa. 

Kustannukset helsinkiläisille 11,5 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että mikäli 
päätös maksaa opiskelun välineet koskisi ainoastaan helsinkiläisiä nuo-
ria (kotikunta Helsinki), asettaisi se opiskelijat epätasa-arvoiseen ase-
maan oppilaitoksissa. Päätöstä tehtäessä on huomioitava myös ulko-
paikkakuntalaiset opiskelijat, jotka opiskelevat Helsingissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa. Alla kustannuslaskelma perustuen Tilastokeskuksen 
2016 aineistoon.
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Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat 

 2755 lukioissa 6,9 miljoonaa euroa
 1072 amm. oppilaitoksissa 1 miljoonaa euroa.

Kustannukset ulkopaikkakuntalaiset yhteensä 7,9 miljoonaa euroa.

Kaikki kustannukset yhteensä 19,4 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että mikäli Helsingin kaupunki 
varautuu maksamaan kaikille helsinkiläisille nuorille sekä Helsingissä 
opiskeleville nuorille toisen asteen maksuttoman koulutuksen, ovat kus-
tannukset 19,4 miljoonaa vuosittain.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa valtakunnallisten ratkaisujen 
etsimistä nuorten koulutuksen turvaamiseksi. Yksi näistä on valtion 
budjettiriihessä keväällä tehty päätös maksaa vähävaraisille opiskelijoil-
le opintotuen yhteydessä 46 euroa kuukaudessa oppimateriaalilisää. 
Oppimateriaalilisää tullaan opetusministeriön mukaan maksamaan yk-
sin asuville 16- ja 17-vuotiaille sekä vanhempiensa luona asuville alle 
20-vuotiaille, mikäli vanhempien yhteenlasketut tulot ovat alle 40 950 
euroa vuodessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 19.6.2018 kokouksessaan velvoit-
tanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhdessä sosiaali- ja ter-
veystoimialan kanssa etsimään ratkaisuja, jotta kenenkään opiskelu lu-
kiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ei jää kiinni taloudellisista 
syistä. Lisäksi on etsittävä keinoja oppimateriaalikustannusten kompen-
soimiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla asiaan tartutaan opis-
keluhuollollisin keinoin kouluttamalla kuraattoreita sekä lisäämällä tie-
dotusta opiskelijoille erilaisista tukimahdollisuuksista opiskelun aiheut-
tamiin kustannuksiin. Oppimateriaalin lainaamista ja kierrättämistä te-
hostetaan oppilaitoksissa sekä hyödynnetään digitaalisia oppimateriaa-
leja.

Lapsivaikutusten arviointi

Opetushallituksen selvityksen mukaan toisen asteen koulutuksesta vä-
littömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaise-
na koulutuksesta eroamisen syynä tai kouluttautumisen esteenä. Vas-
taavaa selvitystä helsinkiläisten nuorten tilanteesta ei ole tehty. Joka ta-
pauksessa opiskelussa tarvittavan taloudellisen tuen tarve koskee kui-
tenkin vain osaa helsinkiläisistä nuorista, ei koko ikäluokkaa. 

Mikäli jokaiselle helsinkiläiselle nuorelle sekä Helsingissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa opiskeleville nuorille osoitetaan erillinen määräraha 
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opiskelun välineisiin, miten voidaan varmistaa se, että nuori käyttää 
määrärahan kyseiseen tarkoitukseen.

Yhteishaun yhteydessä on keskeistä tiedottaa lukio-opintojen ja amma-
tillisen koulutuksen todellisista kustannuksista ja siitä, että opiskelun 
välineisiin on mahdollista saada tukea. Perheen taloudellinen tilanne ei 
saa määritellä nuoren koulutusvalintaa peruskoulun jälkeen. 

Yksi keskeinen näkökulma toisen asteen koulutuksen kustannuksiin on 
lapsilisän loppuminen 17-vuotiaana. Kasvatus ja koulutuslautakunta pi-
tää tärkeänä, että valtakunnan tasolla tulisi tarkastella lapsilisän mah-
dollista jatkamista 19 ikävuoteen saakka.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 28.8.2018 
mennessä valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. talousarvioaloitteesta 
liittyen toisen asteen opiskelijoiden maksuttomiin opiskelun välineisiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Arja Kukkonen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, pu-
helin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.08.2018 § 155

HEL 2018-003233 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.08.2018 Pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Ville Jalovaaran ehdotuksesta.
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