
Suomenkielisten peruskoulujen 
oppimateriaaliohjeistus

- pedagogiikka
- hankinnat
- osallistaminen

#HelsinkiOppii



Koulun oppimateriaalihankintojen 
ohjeistuksen taustalla
• Syksyllä 2018 noussut paljon keskustelua koulujen oppimateriaaleista
• Asiasta keskusteltu rehtorikokouksissa
• Tehtiin kysely koulujen rehtoreille joulukuussa 2018
• Kyselyn pohjalta suurimmassa osassa pedagoginen keskustelu ja 

henkilöstön osallisuus toteutuu
• Tässä ohjeistuksessa on yhdenmukaiset periaatteet ja käytännöt kaikille 

kouluille
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Oppimateriaalihankinnoista
• Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasääntö 3.9.2018: 

• rehtori päättää opetuksessa käytettävien oppikirjojen ja niihin 
rinnastettavan oppimateriaalin käyttöön ottamisesta. 

• Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen (perustuslaki 16§).
Huoltajia ei voi pyytää ostamaan oppikirjoja.

• Oppimateriaalihankintojen tulee perustua koulun henkilöstön kanssa 
käytyyn pedagogiseen keskusteluun siitä, millä materiaalilla parhaiten 
toteutetaan opetussuunnitelman tavoitteita.

• Oppimateriaalin hankintojen ja käytön pedagogiset periaatteet tulee 
avata koko henkilöstölle.

• Talouden käytön näkökulmasta oppimateriaalibudjettia on syytä 
tarkastella kokonaisuutena, ei opettajakohtaisesti jaettavina osina.
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Oppimateriaalihankinnoista
• Ennen oppimateriaalitilauksia inventoidaan käytössä olevat 

oppimateriaalit ja arvioidaan niiden käyttökelpoisuus
• Oppimateriaalien hankinnassa on hyvä tehdä myös pitempiaikaisia 

suunnitelmia materiaalien uusimisesta
• Hankittavaan materiaaliin tulee olla pedagogisesti perusteltu tarve
• Henkilöstö suunnittelee yhdessä oppimateriaalien pedagogista käyttöä 

ennen hankintapäätöstä
• Oppimateriaalin hankintojen ja käytön pedagogiset periaatteet 

keskustellaan myös huoltajien kanssa lukuvuoden alkaessa
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Prosessiaikataulu keväälle 2019

Helmi
• edellisen vuoden talouden tulos ja kuluvan vuoden periaatteet henkilöstön kanssa 
• pedagoginen keskustelu henkilöstön ja oppilaiden kanssa

Maalis

• olemassa olevien materiaalien laskenta ja uusien hankintojen esitysten tekeminen sekä 
pitkäkestoisen suunnitelman täydentäminen
• uusien hankintojen esityksen käsittely 
• johtokunnassa pedagogisten periaatteiden yhteenvedon läpikäynti käyttösuunnitelman yhteydessä

Huhti
• tarvikehankinnat koko koulun tasolla henkilöstökokouksessa: mitä esitetty ja mitä hankitaan, myös 

pedagogiset perustelut hankinnoille
• hankinnoista käydään keskustelu oppilaskunnan kanssa

syksy
• huoltajia informoidaan koulun pedagogiikasta ja oppimateriaalin käytöstä  
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Koulun pedagogiikka
Henkilöstön kanssa käydään vuosittain 
keskustelu koulun pedagogiikasta:
- Mitkä ovat opetussuunnitelman tavoitteet, 

koulun painotukset, strategiat ja 
tavoitteet?

- Mitä oppimateriaalia tarvitaan näiden 
toteuttamiseen? 

- Minkälainen oppimateriaali tukee koulun 
pedagogiikkaa ja oppilaiden oppimista 
parhaiten eri oppiaineissa?
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Miten oppimateriaaleja 
hankitaan?
• Mikä on koulun periaate hankinnoissa?
• Miten kartoitetaan olemassa olevat käyttökelpoiset 

materiaalit?
• Miten esitetään uusia hankintoja?
• Miten otetaan oppilaat ja huoltajat mukaan 

keskusteluun?
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