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§ 240
Sosialidemokraattisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite mak-
suttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille

HEL 2018-002596 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi sosialidemokraattisen puolueen valtuusto-
ryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Risto Rautava ehdotti valtuutettu Tapio Klemetin kannatta-
mana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että kaupunki ei 
hanki maksuttomia oppimateriaaleja kaikille, vaan keskittyy opinnoissa 
taloudellista tukea tarvitseviin ja etsii keinoja vähentää oppimateriaali-
kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Aloitteen hintalap-
pu, 19 miljoonaa, vastaa viiden lukion vuosibudjettia. Huomattavasti 
parempaa vaikuttavuutta saataisiin perusrahoitusta vahvistamalla. Hel-
sinki lisäksi seuraa tilanteen kehittymistä valtakunnallisella tasolla, mut-
ta ei valmistele itsenäistä siirtymistä maksuttomaan toiseen asteeseen, 
mikä vaarantaisi opiskelupaikkojen riittävyyden helsinkiläisille nuorille.

1 äänestys

Asian käsittely jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että kaupunki 
ei hanki maksuttomia oppimateriaaleja kaikille, vaan keskittyy opinnois-
sa taloudellista tukea tarvitseviin ja etsii keinoja vähentää oppimateri-
aalikustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Aloitteen hin-
talappu, 19 miljoonaa, vastaa viiden lukion vuosibudjettia. Huomatta-
vasti parempaa vaikuttavuutta saataisiin perusrahoitusta vahvistamalla. 
Helsinki lisäksi seuraa tilanteen kehittymistä valtakunnallisella tasolla, 
mutta ei valmistele itsenäistä siirtymistä maksuttomaan toiseen astee-
seen, mikä vaarantaisi opiskelupaikkojen riittävyyden helsinkiläisille 
nuorille.

Jaa-äänet: 48
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina 
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Moisio, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasa-
nen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan 
Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, 
Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, 
Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 32
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Martina Harms-
Aalto, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muuri-
nen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazo-
nov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Tyhjä: 2
Eva Biaudet, Björn Månsson

Poissa: 3
Juha Hakola, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi yksi toivomusponsi.

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana 
seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään esityksen kaupunki selvittää mahdollisuuden va-
rata aloitteessa tarkoitettua määrärahaa vain helsinkiläisille Hel-
singissä tai muualla opiskeleville (kotikunta Helsinki).

  
 Mikäli maksuttomuuden on ulotuttava Helsingissä opiskeleviin 

ulkopaikkakuntalaisiin, kaupunki selvittää vaihtoehdot maksujen 
perimiseksi ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden kotikunnilta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

2 äänestys

Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen kaupunki selvittää mahdolli-
suuden varata aloitteessa tarkoitettua määrärahaa vain helsinkiläisille 
Helsingissä tai muualla opiskeleville (kotikunta Helsinki). Mikäli maksut-
tomuuden on ulotuttava Helsingissä opiskeleviin ulkopaikkakuntalaisiin, 
kaupunki selvittää vaihtoehdot maksujen perimiseksi ulkopaikkakunta-
laisten opiskelijoiden kotikunnilta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 16
Harry Bogomoloff, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Atte Kaleva, Tapio 
Klemetti, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mia 
Nygård, Pia Pakarinen, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Mirita Saxberg, Matias Turkkila

Ei-äänet: 16
Heidi Ahola, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Fatim Diarra, Martina 
Harms-Aalto, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Vesa 
Korkkula, Petra Malin, Björn Månsson, Amanda Pasanen, Anni Sinne-
mäki, Leo Stranius, Jan Vapaavuori, Ozan Yanar

Tyhjä: 48
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Jas-
min Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Ot-
so Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Johanna Laisaari, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina 
Moisio, Seija Muurinen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, 
Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ah-
med, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ul-
la-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 5
Juha Hakola, Sami Muttilainen, Wille Rydman, Sampo Terho, Paavo 
Väyrynen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mirita Saxbergin ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
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Liitteet

1 Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 28022018 2
2 OPH Toisen asteen koulutuskustannuksia koskeva selvitys
3 Nuorisoneuvoston lausunto Toisen asteen koulutuksen kustannusten 

vähentäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosialidemokraattisen puolueen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloittees-
saan, että kaupunki ottaa vuoden 2019 talousarviosta alkaen määrära-
han lukion ja ammatillisen perustutkinnon Helsingin, valtion ja yksityis-
ten ylläpitämien oppilaitosten helsinkiläisille opiskelijoille opiskelussa 
vaadituista oppikirjoista, muusta oppimateriaalista sekä työvälineistä ja 
-tarvikkeista koituvien kustannusten kattamiseksi.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä ryh-
mäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän 
kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmäaloit-
teeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryh-
mäaloitetta valtuustokauden aikana.

Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväk-
si siten, kuin hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen 
aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuustolle kah-
deksan kuukauden kuluessa.              

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan 19.6.2018 
antamaan lausuntoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 9.10.2017 Opetushallitukselle tehtä-
väksi selvittää lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia kus-
tannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen (OKM/8/591/2017). Tavoit-
teena oli arvioida koulutuksen oppimateriaalien, työvälineiden ja kan-
sallisten kokeiden aiheuttamia kustannuksia opiskelijoille sekä laatia ar-
vio opiskelijoiden määrästä, joille lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta 
koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat 
muodostua kouluttautumisen esteeksi. Lisäksi tavoitteena oli kuvata 
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nykyiset tukijärjestelmät, joiden kautta opiskelijan on tällä hetkellä mah-
dollista saada tukea opintoihin.

Lukiokoulutus

Opetushallituksen selvityksen mukaan lukio-opintoihin liittyvät välttä-
mättömät kustannukset ovat  koko opiskeluajalta keskimäärin 2500 eu-
roa, kun opiskelussa käyttökelpoisen kannettavan tietokoneen hinnaksi 
arvioidaan 600 euroa. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollista hankkia 
omaa tietokonetta, lukiosta saa tarvittaessa tietokoneen lainaksi. Käy-
tettyjen oppikirjojen hyödyntäminen on laajaa ja sillä voi merkittävästi 
pienentää kustannuksia.

Digitaalisten materiaalien käyttöön ottaminen ei näytä merkittävästi vä-
hentävän kokonaiskustannuksia, koska niitä ei voi hankkia käytettyinä. 
Useimmat ylioppilaskirjoituksissa käytettävät ohjelmat ovat avoimen 
lähdekoodin maksuttomia ohjelmia. Osa käytettävistä ohjelmista on 
kaupallisia ja näiden ohjelmien käyttäminen oppitunneilla edellyttää, et-
tä opiskelijat ostavat ohjelmien lisenssit. Ohjelmien toimittajat tarjoavat 
lukiolaisille kolmenlaisia lisenssejä: vuosilisenssejä, pysyviä tai kolmen 
vuoden lisenssejä.

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 ollut taloudellisia vai-
keuksia.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa kustannukset vaihtelevat koulutusalan 
tai tutkinnon mukaan. Opetushallituksen selvityksessä kustannukset 
vaihtelivat 100 euron ja 780 euron välillä. Välittömästi koulutukseen liit-
tyviä kustannuksia syntyi opiskelua varten hankittavista oppikirjoista ja 
muusta materiaalista. Osa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista 
työvälineistä, koneista ja laitteista jää koulutuksen päätyttyä opiskelijal-
le. Osassa perustutkintoja opinnot edellyttävät tietokoneen hankintaa, 
tällöin kustannukset nousevat yli 1000 euroon.

Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry on toteuttanut vuosina 
2015 ja 2017 Amisbarometri-kyselyn. Kysely on valtakunnallinen ja sii-
hen vastasi 9638 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 
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0-200 euroa opiskelumateriaaleihin ja -välineisiin oli käyttänyt 57 % 
vastaajista ja 200–700 euroa 38 % opiskelijoista. Yli 700 euroa opiske-
lumateriaaleihin ja välineisiin oli käyttänyt 5 % vastaajista.  Amisbaro-
metrissa opiskelijat, jotka olivat harkinneet keskeyttämistä, määrittelivät 
taustalla olevia syitä. Näistä kolme tärkeintä oli vuonna 2017: ”nykyinen 
opintoala ei kiinnosta”, ”opiskelu ei kiinnosta” sekä ”en koe oloani hy-
väksi opiskeluryhmässäni”. Rahahuolet nousivat tuloksissa seitsemän-
neksi tärkeimmäksi syyksi (8 % vastanneista).

Yhteenveto Opetushallituksen selvityksestä

Opetushallituksen selvityksessä kerättyjen tietojen perusteella toisen 
asteen koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleen-
sä ole ensisijainen koulutuksesta eroamisen syy tai kouluttautumisen 
este. Opiskelun aikana merkittäviä kustannuksia aiheuttavat myös asu-
minen, koulumatkat ja harrastukset.

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. Täysi-ikäinen opiskelija voi pääsääntöisesti saada pe-
rustoimeentulotukea vasta sen jälkeen, kun hän on nostanut opintolai-
nan. Alaikäisen opiskelijan ei tarvitse nostaa opintolainaa saadakseen 
toimeentulotukea. 

Tarvittaessa opiskelija voi hakea toisen asteen tutkinnosta aiheutuviin 
erityisiin menoihin täydentävää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoi-
mesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi saada vasta 
sen jälkeen, kun on hakenut perustoimeentulotukea Kelasta.

Oppimateriaalin lainaaminen ja kierrättäminen

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.

Lukion ja ammatillisen koulutuksen oppikirjojen ostaminen uutena tai 
käytettynä ja muiden opiskelutarvikkeiden ostaminen on hyvin organi-
soitu valtakunnallisen kirjakaupan kautta. Suomen Lukiolaisten Liiton 
laskelman mukaan opiskelija voi säästää oppikirjakustannuksissaan 
500–700 euroa, jos hän hankkii kaikki oppikirjat käytettyinä.
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Osassa lukioita opiskelijakunnat järjestävät jaksojen vaihtuessa kirjato-
reja. Opiskelijat myös kierrättävät oppilaitoksen sisällä ja kaveripiirissä 
oppikirjoja keskenään.

Opiskelun välineiden aiheuttamat kustannukset Helsingin kaupungille

Alla ovat esimerkkilaskemat, joissa molemmissa on mukana kaupun-
gin, yksityisten sekä valtion oppilaitosten helsinkiläiset ensimmäisen 
vuoden opiskelijat (kotikunta väestörekisterissä Helsinki). Lukiokoulu-
tuksen kustannukset on laskettu 2500 euroa/opiskelija ja ammatillisen 
koulutuksen kustannukset 1000 euroa/opiskelija. Opiskelijamäärät on 
poimittu Tilastokeskuksen aineistosta vuodelta 2016. Lukio-opiskelijois-
ta on poistettu aikuislukioiden opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen 
osalta kohderyhmä on rajattu 16–20-vuotiaisiin Opetushallituksen selvi-
tyksen mukaisesti.

Helsinkiläiset opiskelijat    

Lukio-opiskelijoita 3590, joista   
- 3259 opiskelee Helsingissä   
- 295 muualla   
Yhteensä 3590 x 2500 euroa  9 milj. euroa  

Amm.opiskelijoita 2456, joista   
- 1993 opiskelee Helsingissä   
- 463 muualla   
Yhteensä 2456 x 1000 euroa  2,5 milj. euroa  

Kustannukset helsinkiläisille  11,5 milj. euroa  

Mikäli päätös maksaa opiskelun välineet koskisi ainoastaan helsinkiläi-
siä nuoria (kotikunta Helsinki), asettaisi se opiskelijat epätasa-arvoi-
seen asemaan ja olisi mahdollisesti kiellettyä syrjintää. Alla kustannus-
laskelma perustuen Tilastokeskuksen 2016 aineistoon.

Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat   

- 2755 lukioissa  6,9 milj. euroa  
- 1072 amm.oppilaitoksissa  1 milj. euroa  
Kustannukset ulkopaikkak.  7,9 milj. euroa  

Kaikki kustannukset yhteensä  19,4 milj. euroa  

Mikäli Helsingin kaupunki varautuu maksamaan kaikille helsinkiläisille 
nuorille sekä Helsingissä opiskeleville nuorille toisen asteen maksutto-
man koulutuksen, ovat kustannukset 19,4 miljoonaa vuosittain.  Lisäksi 
tällainen ratkaisu todennäköisesti houkuttelisi jatkossa yhä enemmän 
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opiskelijoita Helsinkiin, jolloin toisen asteen koulutuskustannukset kas-
vaisivat entisestään.

Helsingin nuorisoneuvosto on ottanut kantaa toisen asteen koulutuksen 
kustannusten vähentämiseksi digitalisaatiota hyödyntämällä.

Lopuksi

Jokaisella nuorella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet toisen as-
teen koulutukseen. Nuorten koulutuksen turvaamiseksi tulee etsiä val-
takunnallisia ratkaisuja.  Yksi näistä on valtion budjettiriihessä keväällä 
tehty päätös maksaa vähävaraisille opiskelijoille opintotuen yhteydessä 
46 euroa kuukaudessa oppimateriaalilisää. Oppimateriaalilisää tullaan 
opetusministeriön mukaan maksamaan yksin asuville 16- ja 17-vuotiail-
le sekä vanhempiensa luona asuville alle 20-vuotiaille, mikäli vanhem-
pien yhteenlasketut tulot ovat alle 40 950 euroa vuodessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee yhdessä sosiaali- ja ter-
veystoimialan kanssa etsiä ratkaisuja, jotta kenenkään opiskelu lukios-
sa tai Stadin ammattiopistossa ei jää kiinni taloudellisista syistä, ja kei-
noja oppimateriaalikustannusten kompensoimiseen. 

Mikäli varattaisiin erillinen määräraha opiskelun välineisiin kaikille hel-
sinkiläisille sekä Helsingissä sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeleville 
nuorille, on haasteena varmistaa määrärahan käyttö juuri 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. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kannattanut maksuttomia oppima-
teriaaleja ja työvälineitä toiselle asteelle ja ehdottanut, että tätä tavoitet-
ta kohden edetään ja se huomioidaan tulevissa budjettineuvotteluissa. 
Maksuttomuuteen siirtymisen aikataulu määräytyisi budjettineuvotte-
luissa myönnettävän rahoituksen perusteella. 

Kaupunginhallitus kannattaa maksuttomia oppimateriaaleja ja työväli-
neitä toiselle asteelle. Parhaiten ne toteutuisivat lain tasolla säädettynä 
koko maahan. Valtion toimista riippumatta Helsinki lähtee edistämään 
maksuttomuutta. Ensimmäiset toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi 
tehdään lukukaudella 2019-2020.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 28022018 2
2 OPH Toisen asteen koulutuskustannuksia koskeva selvitys
3 Nuorisoneuvoston lausunto Toisen asteen koulutuksen kustannusten 

vähentäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 579

HEL 2018-002596 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryh-
mäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Perusteluosan loppuun lisätään seuraava kappale:

"Kaupunginhallitus kannattaa maksuttomia oppimateriaaleja ja työväli-
neitä toiselle asteelle. Parhaiten ne toteutuisivat lain tasolla säädettynä 
koko maahan. Valtion toimista riippumatta Helsinki lähtee edistämään 
maksuttomuutta. Ensimmäiset toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi 
tehdään lukukaudella 2019-2020."

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
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Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen äänin 7 
- 8.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.06.2018 § 127

HEL 2018-002596 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 9.10.2017 Opetushallitukselle tehtä-
väksi selvittää lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia kus-
tannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen (OKM/8/591/2017). Tavoit-
teena oli arvioida koulutuksen oppimateriaalien, työvälineiden ja kan-
sallisten kokeiden aiheuttamia kustannuksia opiskelijoille sekä laatia ar-
vio opiskelijoiden määrästä, joille lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta 
koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat 
muodostua kouluttautumisen esteeksi. Lisäksi tavoitteena oli kuvata 
nykyiset tukijärjestelmät, joiden kautta opiskelijan on tällä hetkellä mah-
dollista saada tukea opintoihin.

Alla oleva lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kustannusten 
tarkastelu sekä kohderyhmän laajuuden arviointi, joille korkeat opiske-
lukustannukset voivat olla este kouluttautumiselle perustuu Opetushalli-
tuksen julkaisuun, Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia 
koskeva selvitys (liite 1).

Lukiokoulutus

Lukiokoulutukseen liittyviä kustannuksia on selvitetty seuraavista näkö-
kulmista: oppikirjat ja muu opiskelumateriaali, kannettava tietokone, 
laskimet ja ohjelmistolisenssit, ylioppilastutkinnosta aiheutuvat kustan-
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nukset sekä lukion opetussuunnitelmasta ja toimintakulttuurista aiheu-
tuvat kustannukset.

Opetushallituksen selvityksen mukaan lukio-opintoihin liittyvät välttä-
mättömät kustannukset ovat keskimäärin 2500 euroa, kun opiskelussa 
käyttökelpoisen kannettavan tietokoneen hinnaksi arvioidaan 600 eu-
roa. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollista hankkia omaa tietokonetta, lu-
kiosta saa tarvittaessa tietokoneen lainaksi. Käytettyjen oppikirjojen 
hyödyntäminen on laajaa ja sillä voi merkittävästi pienentää kustannuk-
sia.

Digitaalisten materiaalien käyttöön ottaminen ei näytä merkittävästi vä-
hentävän kokonaiskustannuksia, koska niitä ei voi hankkia käytettyinä. 
Useimmat ylioppilaskirjoituksissa käytettävät ohjelmat ovat avoimen 
lähdekoodin maksuttomia ohjelmia. Ne ovat siten käytettävissä Abitti-
koejärjestelmässä ja vapaasti opiskelijoiden käytössä oppitunneilla. 
Osa käytettävistä ohjelmista on kaupallisia ja näiden ohjelmien käyttä-
minen oppitunneilla edellyttää, että opiskelijat ostavat ohjelmien lisens-
sit. Ohjelmien toimittajat tarjoavat lukiolaisille kolmenlaisia lisenssejä: 
vuosilisenssejä, pysyviä tai kolmen vuoden lisenssejä.

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 ollut taloudellisia vai-
keuksia.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa kustannukset vaihtelevat koulutusalan 
tai tutkinnon mukaan. Opetushallituksen selvityksessä kustannukset 
vaihtelivat 100 euron ja 780 euron välillä. Välittömästi koulutukseen liit-
tyviä kustannuksia syntyi opiskelua varten hankittavista oppikirjoista ja 
muusta materiaalista. Osa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista 
työvälineistä, koneista ja laitteista jää koulutuksen päätyttyä opiskelijal-
le. Osassa perustutkintoja opinnot edellyttävät tietokoneen hankintaa, 
tällöin kustannukset nousevat yli 1000 euroon.

Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry on toteuttanut vuosina 
2015 ja 2017 Amisbarometri-kyselyn. Kysely on valtakunnallinen ja sii-
hen vastasi 9638 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 % 
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vastaajista ja 200–700 euroa 38 % opiskelijoista. Yli 700 euroa opiske-
lumateriaaleihin ja välineisiin oli käyttänyt 5 % vastaajista.

Amisbarometrissa opiskelijat, jotka olivat harkinneet keskeyttämistä, 
määrittelivät taustalla olevia syitä. Näistä kolme tärkeintä oli vuonna 
2017: ”nykyinen opintoala ei kiinnosta”, ”opiskelu ei kiinnosta” sekä ”en 
koe oloani hyväksi opiskeluryhmässäni”. Rahahuolet nousivat tuloksis-
sa seitsemänneksi tärkeimmäksi syyksi (8 % vastanneista).

Yhteenveto Opetushallituksen selvityksestä

Opetushallituksen selvityksessä kerättyjen tietojen perusteella toisen 
asteen koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleen-
sä näyttäydy ensisijaisena koulutuksesta eroamisen syynä tai koulut-
tautumisen esteenä. Opiskelun aikana merkittäviä kustannuksia aiheut-
tavat myös asuminen, koulumatkat ja harrastukset.

Opintojen keskeyttämisen taustalla on yleensä opiskelijan henkilökoh-
taisia syitä. Silloinkin kun opinnot keskeytyvät taloudellisista syistä, ei 
voida yksiselitteisesti päätellä, onko kyseessä koulutuksesta välittö-
mästi syntyvistä kustannuksista johtuva taloudellinen tilanne vai esi-
merkiksi perheen tai opiskelijan yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai 
taloudenhallinnan ongelmista.

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. Sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat 
eivät riitä välttämättömiin joka päiväisiin menoihin. Täysi-ikäinen opis-
kelija voi pääsääntöisesti saada perustoimeentulotukea vasta sen jäl-
keen, kun hän on nostanut opintolainan. Alaikäisen opiskelijan ei tarvit-
se nostaa opintolainaa saadakseen toimeentulotukea. 

Tarvittaessa opiskelija voi hakea toisen asteen tutkinnosta aiheutuviin 
erityisiin menoihin täydentävää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoi-
mesta. Tämän harkinnanvaraisen tuen heikkoutena on päätösten kirja-
vuus kuntien välillä sekä taloudellisen tuen riittämättömyys koko opinto-
jen ajalle. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi saada vas-
ta sen jälkeen, kun on hakenut perustoimeentulotukea Kelasta.

Oppimateriaalin lainaaminen ja kierrättäminen

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 
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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. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta katsoo, että oppilaitosten perustehtävänä ei ole toimia oppikirjo-
jen jakelijana.

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.

Osassa lukioita opiskelijakunnat järjestävät jaksojen vaihtuessa kirjato-
reja. Opiskelijat myös kierrättävät oppilaitoksen sisällä ja kaveripiirissä 
oppikirjoja keskenään.

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. Opiskelijamäärät on poimit-
tu Tilastokeskuksen aineistosta vuodelta 2016. Lukio-opiskelijoista on 
poistettu aikuislukioiden opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen osalta 
kohderyhmä on rajattu 16–20-vuotiaisiin Opetushallituksen selvityksen 
mukaisesti.

Helsinkiläiset opiskelijat  
  
Lukio-opiskelijoita 3590, joista  
- 3259 opiskelee Helsingissä  
- 295 muualla  
Yhteensä 3590 x 2500 euroa 9 milj. euroa
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Amm.opiskelijoita 2456, joista  
- 1993 opiskelee Helsingissä  
- 463 muualla  
Yhteensä 2456 x 1000 euroa 2,5 milj. euroa
  
Kustannukset helsinkiläisille 11,5 milj. 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 milj. euroa
- 1072 amm.oppilaitoksissa 1 milj. euroa
Kustannukset ulkopaikkak. 7,9 milj. euroa
  
Kaikki kustannukset yhteensä 19,4 milj. euroa

Kustannuksia voidaan tarkastella myös Opetushallituksen selvityksen 
perusteella, jossa 35 prosentilla lukiolaisista tai heidän perheistään oli 
taloudellisia vaikeuksia hankkia opiskelun välineitä. Mikäli taloudellinen 
tuki kohdistettaisiin tarveharkintaisesti tälle kohderyhmälle, olisivat lu-
kiokoulutuksen opiskelun välineiden aiheuttamat kustannukset noin 3 
miljoonaa vuosittain.

Ammatillisen koulutuksen opiskelun välineiden aiheuttamia kustannuk-
sia ei kysytty vastaavalla tavalla Opetushallituksen selvityksessä. Amis-
barometrin 2017 vastausten mukaan suurin osa vastaajista (57 %) oli 
käyttänyt alle 200 euroa opiskelumateriaaleihin ja -välineisiin. Ainoas-
taan kahdeksan prosenttia vastaajista ilmoitti keskeyttämisen syyksi ra-
hahuolet.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että mikäli Helsingin kaupunki 
varautuu maksamaan kaikille helsinkiläisille sekä Helsingissä opiskele-
ville nuorille toisen asteen maksuttoman koulutuksen, houkuttelee se 
jatkossa yhä enemmän opiskelijoita Helsinkiin, jolloin toisen asteen 
koulutuskustannukset kasvavat. 
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Helsingin nuorisoneuvosto on ottanut kantaa toisen asteen koulutuksen 
kustannusten vähentämiseen digitalisaatiota hyödyntämällä. Kannano-
tossa (liite 2), todetaan seuraavaa: "Fyysisten, paperisten kirjojen mer-
kitystä koulutuksessa ei saa unohtaa, mutta Helsingin tulee silti löytää 
uusi suunta ja hyödyntää sähköisiä kirjoja ja alustoja. Sähköiset ratkai-
sut ovat usein halvempia ja ympäristöystävällisempiä.”

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että jokaisella nuorella 
on tasavertaiset mahdollisuudet toisen asteen koulutukseen. Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta kannattaa valtakunnallisten ratkaisujen etsimistä 
nuorten koulutuksen turvaamiseksi. Yksi näistä on valtion budjettiriihes-
sä keväällä tehty päätös maksaa vähävaraisille opiskelijoille opintotuen 
yhteydessä 46 euroa kuukaudessa oppimateriaalilisää. Oppimateriaali-
lisää tullaan opetusministeriön mukaan maksamaan yksin asuville 16- 
ja 17-vuotiaille sekä vanhempiensa luona asuville alle 20-vuotiaille, mi-
käli vanhempien yhteenlasketut tulot ovat alle 40 950 euroa vuodessa.

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 maksuttomia oppimateriaa-
leja ja työvälineitä toiselle asteelle ja ehdottaa, että tätä tavoitetta koh-
den edetään ja se huomioidaan tulevissa budjettineuvotteluissa. Mak-
suttomuuteen siirtymisen aikataulu määräytyy budjettineuvotteluissa 
myönnettävän rahoituksen perusteella.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta velvoittaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa etsimään ratkai-
suja, jotta kenenkään opiskelu lukiossa tai Stadin ammattiopistossa ei 
jää kiinni taloudellisista syistä, ja keinoja oppimateriaalikustannusten 
kompensoimiseen.

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 vain 
osaa helsinkiläisistä nuorista, ei koko ikäluokkaa.

Mikäli kaikille helsinkiläisille sekä Helsingissä sijaitsevissa oppilaitoksis-
sa opiskeleville nuorille varataan erillinen määräraha opiskelun välinei-
siin, on haasteena varmistaa määrärahan käyttö juuri kyseiseen tarkoi-
tukseen.
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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. 

Käsittely

19.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Ville Jalovaara: Liitetään lausuntoon ennen kohtaa 27 (Lapsivaikutus-
ten arviointi) seuraava lisäys:

Helsinki korvaa tai muutoin järjestää Helsingissä sijaitsevien lukioiden 
ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille maksuttomat oppimateriaalit 
ja työvälineet sekä korvaa kansallisten kokeiden kustannukset kuluvan 
valtuustokauden aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa syyslukukauden 2019 alusta alkaen lopete-
taan mahdollisten opiskelijoilta perittyjen maksujen tai korvausten pe-
rintä, ja kaikissa tapauksissa oppilaitos hankkii opiskeluvälineet, jotka 
työsuhteessa kuuluvat työnantajan kustannettaviksi. Lisäksi tarkoituk-
seen käytetään noin kolmannes kokonaisuuden toteuttamiseksi tarvitta-
vista määrärahoista. Lisäksi tehdään kaikki ne toimenpiteet, joilla ly-
hyellä aikavälillä voidaan oppimateriaalikustannuksia alentaa.

Syyslukukauden 2020 alusta alkaen toteutetaan maksuttomien oppima-
teriaalien ja työvälineiden sekä kansallisten kokeiden kustannusten kor-
vaaminen kokonaisuudessaan.

Kannattaja: Johanna Laisaari

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohtaan 26.

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttomia oppimateriaa-
leja ja työvälineitä toiselle asteelle ja ehdottaa, että tätä tavoitetta koh-
den edetään ja se huomioidaan tulevissa budjettineuvotteluissa. Mak-
suttomuuteen siirtymisen aikataulu määräytyy budjettineuvotteluissa 
myönnettävän rahoituksen perusteella."

Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisätään uusi kappale lausunnon loppuun:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta velvoittaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa etsimään ratkai-
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suja, jotta kenenkään opiskelu lukiossa tai Stadin ammattiopistossa ei 
jää kiinni taloudellisista syistä, ja keinoja oppimateriaalikustannusten 
kompensoimiseen.

Kannattaja: Dani Niskanen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Pia Pa-
karisen tekemän ja Dani Niskasen kannattaman vastaehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Liitetään lausuntoon ennen kohtaa 27 (Lapsivaikutusten 
arviointi) seuraava lisäys: Helsinki korvaa tai muutoin järjestää Helsin-
gissä sijaitsevien lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 
maksuttomat oppimateriaalit ja työvälineet sekä korvaa kansallisten ko-
keiden kustannukset kuluvan valtuustokauden aikana. Ensimmäisessä 
vaiheessa syyslukukauden 2019 alusta alkaen lopetetaan mahdollisten 
opiskelijoilta perittyjen maksujen tai korvausten perintä, ja kaikissa ta-
pauksissa oppilaitos hankkii opiskeluvälineet, jotka työsuhteessa kuulu-
vat työnantajan kustannettaviksi. Lisäksi tarkoitukseen käytetään noin 
kolmannes kokonaisuuden toteuttamiseksi tarvittavista määrärahoista. 
Lisäksi tehdään kaikki ne toimenpiteet, joilla lyhyellä aikavälillä voidaan 
oppimateriaalikustannuksia alentaa. Syyslukukauden 2020 alusta al-
kaen toteutetaan maksuttomien oppimateriaalien ja työvälineiden sekä 
kansallisten kokeiden kustannusten korvaaminen kokonaisuudessaan.

EI-ehdotus: Lisätään kohtaan 26. "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kan-
nattaa maksuttomia oppimateriaaleja ja työvälineitä toiselle asteelle ja 
ehdottaa, että tätä tavoitetta kohden edetään ja se huomioidaan tule-
vissa budjettineuvotteluissa. Maksuttomuuteen siirtymisen aikataulu 
määräytyy budjettineuvotteluissa myönnettävän rahoituksen perusteel-
la."

Jaa-äänet: 2
Ville Jalovaara, Johanna Laisaari

Ei-äänet: 8
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kop-
ra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Mirita Saxberg

Tyhjä: 2
Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Poissa: 1
Ted Apter
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Suoritetussa äänestyksessä Vesa Korkkulan vastaehdotus voitti Ville 
Jalovaaran vastaehdotuksen äänin 8–2. Tyhjää äänesti 2. Poissa 1.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohtaan 26. "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kan-
nattaa maksuttomia oppimateriaaleja ja työvälineitä toiselle asteelle ja 
ehdottaa, että tätä tavoitetta kohden edetään ja se huomioidaan tule-
vissa budjettineuvotteluissa. Maksuttomuuteen siirtymisen aikataulu 
määräytyy budjettineuvotteluissa myönnettävän rahoituksen perusteel-
la."

Jaa-äänet: 5
Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Mirita 
Saxberg

Ei-äänet: 7
Fatim Diarra, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Vesa Korkku-
la, Johanna Laisaari, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ted Apter

Suoritetussa äänestyksessä Vesa Korkkulan vastaehdotus voitti esitte-
lijän ehdotuksen äänin 7– 5. Poissa 1.

29.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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arja.kukkonen(a)hel.fi
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