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Selvitys oppimateriaalien 
hankkimisesta Helsingin 
suomenkielisissä 
peruskouluissa  
 

Helsingin kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa on talven 2018−2019 aikana 
selvitetty oppimateriaalien ja oppikirjojen tilannetta ja niiden hankintaa. Selvitys käsittelee 
koulujen budjetointia, kouluille tehtyä kyselyä oppimateriaalien tilanteesta sekä 
toimenpiteitä hankintaprosessin yhtenäistämiseksi.  
 
Opetussuunnitelma ja budjetti määrittävät 
oppimateriaalihankintoja  
 
Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto vuosina 2016−2019 toi kouluille tarpeen uudistaa 
suuren määrän oppimateriaaleja. Koulujen budjetin lisäksi oppimateriaalien hankintaan 
vaikuttavat opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen sekä materiaalien pedagoginen 
laatu, kestävyys ja käytettävyys.  
 
Helsingin kaupungin peruskoulut saavat toimintamenoihinsa määrärahat oppilasmäärän 
perusteella. Tämän lisäksi osa kouluista saa positiivisen diskriminaation (PD) määrärahaa, 
jota jaetaan kouluille, jotka toimivat keskimääräistä haastavammalla alueella.  
 
Rehtori valmistelee koulussa vuosittain määrärahojen käyttösuunnitelman, jonka koulun 
johtokunta hyväksyy. Oppikirjahankinnoille ei ole määritelty ala- tai ylärajaa. Koulu päättää, 
minkä verran se kohdentaa määrärahoja niin oppimateriaaleihin kuin henkilöstön 
palkkaukseen. Vuonna 2018 laskennallisia oppimateriaalirahoja lisättiin 1. luokan oppilaille 
30 €/oppilas ja vuonna 2019 koulut ovat saaneet lisäyksenä sekä 1. että 2. luokan oppilaille 
30 €/oppilas.  
 
Koulu päättää käyttösuunnitelmassaan oppimateriaaleihin käytettävät määrärahat, jotka 
sisältävät oppikirjojen ja digitaalisten materiaalien lisäksi mm. käsityön, kuvataiteen ja 
kotitalouden tarvikkeet sekä pääsymaksut.  
 
Koulut ovat käyttäneet vuonna 2018 oppimateriaaleihin enemmän rahaa kuin olivat 
budjetoineet. Vuonna 2018 koulut olivat budjetoineet käyttösuunnitelmiinsa 3 549 000 e ja 
vuoden aikana oppimateriaaleja oli hankittu 4 679 839 eurolla. Vaihteluväli koulujen kesken 
on ollut suurta. 
  
Koulujen oppimateriaalitilannetta kartoitettiin kyselyllä 
 
Helsingin suomenkielisten peruskoulujen oppimateriaalitilanteen kartoitus aloitettiin 
syksyllä 2018. Koulujen rehtoreiden kanssa käytiin keskusteluja määrärahojen 
pedagogisesti tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta ja koulujen määrärahojen 
käytöstä. Koulujen rehtoreille lähetettiin kysely, johon vastasi 68 koulua 87:stä.  
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Kyselyn mukaan vuoden 2018 aikana koulut ovat hankkineet oppimateriaalia 
monipuolisesti. Oppikirjoja ovat hankkineet kaikki kyselyyn vastanneet koulut. Työkirjoja on 
hankkinut 96 % kouluista ja sähköistä oppimateriaalia 94 % kouluista. Käsikirjaston kirjoja 
on hankkinut 79 % kouluista ja muuta oppimateriaalia 91 % kouluista. Lisäksi 18 % 
kouluista on hankkinut esimerkiksi opetukseen käytettäviä pelejä, leluja, urheiluvälineitä ja 
välineitä oppimateriaalin valmistukseen. 
 
Oppikirjoja hyödynnetään oppimisessa edelleen paljon. Kaikissa oppiaineissa on käytössä 
joko oppikirja tai sähköinen materiaali. Työkirjoja koulut tilaavat rajallisesti ja harkiten. 
Työkirjoja käytetään yhdessä sähköisen materiaalin kanssa. Työkirjojen hankinnassa on 
paljon koulukohtaista vaihtelua, esimerkiksi mihin oppiaineisiin niitä hankintaan, miten niitä 
käytetään ja missä määrin käytetään vihkoja työkirjojen sijaan.  
 
Oppimateriaalia hankitaan tarpeen mukaan. Opetusmateriaalien hankinnassa huomioidaan 
opetussuunnitelma ja oppilaiden tarpeet. Oppimateriaalien hankinnassa pyritään 
huomioimaan kestävä kehitys. Oppikirjoja kierrätetään ja uusia ostetaan huonokuntoisten 
tilalle.  
 
Oppimateriaalin valitsemiseen osallistuvat rehtorit, johtoryhmä, koulun tiimit ja opettajat. 
Suurin valitsemiseen osallistuva ryhmä oli kyselyn mukaan opettajat. Vastaajista 97 % 
ilmoitti opettajien osallistuvan oppimateriaalin valitsemiseen. Seuraavaksi suurin 
valitsijajoukko oli koulun tiimit (90 %), rehtorit (88 %) ja koulujen johtoryhmät (74 %). 
Kyselyyn vastanneista 81 % arvioi opettajien osallistamisen oppimateriaalihankintoihin 
riittäväksi. Oppilaiden osallisuus oppimateriaalien valitsemiseen toteutuu heikommin. 
Oppilaiden osallisuus arvioitiin liian vähäiseksi 20 prosentissa kouluista. 
 
Oppimateriaalin valinnan pedagogisia perusteita on avattu jonkin verran kaikissa kouluissa. 
Pedagogisia perusteita on avattu henkilöstölle riittävästi vain 44 % kouluista. Kysyttäessä 
huoltajien riittävästä informoimisesta koulun pedagogiikasta 22 % vastaajista ilmoitti sen 
olevan riittävää. Kyselyyn vastaajista vain 16 % koki, että huoltajia informoidaan vuosittain 
oppimateriaalin käytöstä riittävästi.  
 
Uusi opetussuunnitelma on otettu vaiheittain käyttöön vuosina 2016−2019. Lukuvuonna 
2018−2019 kaikki vuosiluokat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. 
Opetussuunnitelman käyttöönotto toi kouluille tarpeen uudistaa suuren määrän oppikirjoja. 
Vastausten perusteella alle puolessa (47 %) kouluista suunnitellaan ennakkoon riittävästi 
oppimateriaalin pedagogista käyttöä. Yhdessäkään koulussa ei kuitenkaan koettu, että 
ennakkosuunnittelua on ollut liian vähän. 
 
Haasteena koettiin opettajien ja huoltajien erilaiset näkemykset oppimateriaalien käytöstä 
ja oppikirjojen merkityksestä. Huoltajat ja osittain myös koulujen henkilökunta voivat kokea 
oppikirjat välttämättömänä osana oppimisprosessia. 
 
Oppimateriaalin resursoinnin haasteiksi koettiin budjetointi ja osittain myös resurssien 
kohdentaminen koulussa. Kyselyn mukaan määrärahaa on joissakin kouluissa vaikea 
saada riittämään sekä perinteisille kirjoille että sähköiselle materiaalille. Toisaalta osa 
vastaajista oli sitä mieltä, että oppimateriaalirahaa on perustilanteessa riittävästi ja 
prosessin tuleekin sisältää valintoja ja myös kestävän kehityksen näkökulmaa. 
 
Koulut ovat lisänneet digitalisen oppimateriaalin käyttöä vuoden 2018 aikana. Digitaaliset 
materiaalit ja oppimisympäristöt on otettu oppikirjojen tueksi tai korvaamaan oppi- ja 
työkirjoja. Kyselyyn vastaajien mielestä sähköisen oppimateriaalin laatu on epätasaista. 
Pedagogisesti laadukkaita ja toimivia oppimateriaaleja ei ole vielä kovinkaan paljon 
saatavilla.  
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Oppimateriaalien hankintaprosessia yhdenmukaistetaan 
 
Selvityksen perusteella koulujen oppimateriaalihankinnoissa on paljon vaihtelevuutta. 
Oppimateriaalin hankintaan ja käyttöön liittyvää ohjeistusta päivitetään ja 
hankintaprosessia yhdenmukaistetaan. Aluepäälliköt seuraavat alueensa koulujen 
hankintaprosesseja. Koulujen määrärahojen käyttöä seurataan säännöllisesti. 
 
Hankintoja koskevassa ohjeistuksessa painotetaan ennakkoon tehtävää pedagogista 
suunnittelua ja oppimateriaalin pedagogista käyttöä. Koulussa varmistetaan, että koko 
henkilöstö on tietoinen oppimateriaalin hankinnan pedagogista perusteista, oppimateriaalin 
pedagogisesta käytöstä ja hankintaprosessista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
osaamisen kehittämisen suunnitelmassa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen 
kehittämistarpeet.  
 
Koulut osallistavat oppilaita tulevaisuudessa nykyistä enemmän oppimateriaalin 
valinnassa. Myös huoltajien kanssa käydään koulun tilaisuuksissa keskustelua 
pedagogiikasta ja oppimateriaalin käytöstä.  
  
 
 


