
Toisen asteen koulutuksen kustannusten vähentäminen  

digitalisaatiota hyödyntäen  

 

  

Arvoisat pormestari ja apulaispormestari,  

 

Me allekirjoittaneet, Helsingin nuorisoneuvoston jäsenet koemme, että toisen 

asteen koulutus on nykyisellä tasollaan liian kallis. Pohdittaessa Helsingin asemaa 

edelläkävijänä sekä maailman toimivimpana kaupunkina, on meidän 

velvollisuutemme kehittää koulutusta yhä nykyaikaisemmaksi, taata yhdenvertaiset 

mahdollisuudet oppia ja kehittyä sivistyneiksi kansalaisiksi sekä samalla lisätä 

koulutusastetta ja edistää tasa-arvoa. Toisen asteen koulutuksen kustannusten 

pienentäminen edistäisi tasa-arvoa, vähentäisi syrjintää sekä edistäisi Helsingin 

asemaa maailman toimivimpana kaupunkina sekä kansainvälisenä edelläkävijänä. 

Vastaus koulutuksen kustannusten pienentämiseen ja nykyaikaistamiseen ei piile 

verovaroin ylläpidettävässä täysin ilmaisessa maksuttomassa koulutuksessa, vaan 

teknologiassa ja digitalisaatiossa.  

Nuorten syrjäytyminen niin yksityiselämästä ja koulutuksesta ovat ikävästi kasvava 

trendi. Suomalainen peruskoulujärjestelmä on rakennettu miltei täydellisesti, mutta 

kaipaisiko toisen asteen koulutus vielä enemmän uudistamista? Monet 

kattojärjestöt, kuten Suomen Lukiolaisten Liitto ovat arvioineet toisen asteen 

opintojen hintaa, joka lankeaa opiskelijalle tai tämän huoltajien hoidettavaksi. Arviot 

ovat liikkuneet reilusti kahden tuhannen euron yläpuolella. Tämä on merkittävä 

summa rahaa, joka koituu haasteeksi monelle vähävaraiselle perheelle. Kuinka 

kustannuksia voidaan saada pienemmäksi, jotta syrjäytymiskehitys sekä 

taloudellinen eriarvoistuminen keskeytyisi?  

Helsinki voisi tarveharkintaisesti tukea niitä opiskelijoita, joille oppimateriaalien 

hankkimisen kustannukset ovat liian isot. Uskomme että ongelma voitaisiin ratkaista 

teknologialla ja digitalisaatiolla. Nykyisellä tasolla digitalisaatiota hyödynnetään jo 

paljon koulutuksessa, mutta se ei riitä. Fyysisiä kirjoja ja niiden merkitystä 

koulutuksessa ei saa unohtaa. Helsingin tulee silti löytää uusi suunta ja hyödyntää 

sähköisiä kirjoja ja alustoja. Sähköiset ratkaisut ovat halvempia ja 

ympäristöystävällisempiä.  



Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki. Se vaatii isoa panostusta monella 

eri tasolla eikä koulutusta saa missään nimessä unohtaa. Helsingin pitää ottaa suuri 

rooli koulutuksen ja osaamisen kartuttajana ja uhkaavan ilmastonmuutoksen 

torjujana. Siksi on mielestämme järkevää, että Helsingin kouluissa otetaan käyttöön 

entistä enemmän sähköisiä kirjoja ja alustoja, joiden kehittämiseen Helsinki voi 

osallistua. Tämä myös mahdollistaisi vähävaraisten opiskelijoiden tarveharkintaisen 

tukemisen, kun oppimismateriaalit ovat merkittävästi halvempia.  

Suomesta rakennetaan entistä vahvempaa tietoyhteiskuntaa ja Helsingin pitää olla 

tässä mukana edelläkävijänä. Lisäksi Helsingin kannattaa suosia teknologiaa ja 

erilaisten ratkaisujen kehittämistä työllisyystilanteen parantamiseksi. Digitalisaation 

edelläkävijänä Helsingin asema kansainvälisenäteknologian keskuksena kasvaa ja 

yritystoiminta lisääntyy.  

Ketjureaktio hyvinvointiin alkaa koulutuksesta ja siihen tulee panostaa. Digitalisaatio 

on nykypäivää ja rekeen kannattaa hypätä ennen kuin on liian myöhäistä.  
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Jesse Lomma  Kaapo Haapanen Kasper Rautalinko 

Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja Nuorisovaltuutettu 
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