Helsingin kaupunginvaltuusto
Aloite 28.02.2018

Aloite

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite: Maksuttomat opiskelun
välineet toisen asteen opiskelijoille

Monelle helsinkiläiselle toisen asteen opiskelijalle opiskelukustannukset ovat liian suuria. Opiskelukustannuksia syntyy vaadittavista oppikirjoista, muusta oppimateriaalista, työvälineistä ja -tarvikkeista
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen perustutkintokoulutuksen kustannukset ovat kalliit: esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, riippuen alasta ja oppilaitoksesta, nousta jopa useaan tuhanteen euroon.
Oppikirjojen osalta jokainen oppilaitos ja yksittäinen opettaja voi itse päättää, minkä kirjasarjan mukaisesti kutakin oppiainetta opetetaan. Tämä tarkoittaa, että jopa samassa oppilaitoksessa vaadittavat
oppikirjat voivat poiketa suuresti kurssista toiseen. Tämän lisäksi kirjat vaihtuvat nopealla syklillä.
Oppilaitosten kirjastot eivät niukkojen resurssien vuoksi myöskään voi hankkia oppikirjoja. Kirjojen
kierrätys opiskelijoilta toisilleen toimii joiltain osin. Oppikirjoja välittävät kirjakaupat toimivat riskillä,
koska eivät tiedä kirjavalinnoista tai niiden vaihtosyklistä. Ammatillisen koulutuksen puolella opiskeluvälineitä ei useinkaan ole mahdollista hankkia käytettynä.
Maksuttomat opiskelun välineet ovat tärkeä panostus syrjäytymisen ehkäisyssä erityisesti niille perheille ja opiskelijoille, jotka joutuvat laskemaan toimeentulonsa riittävyyttä. Menettely myös ehkäisee
opintojen keskeyttämistä taloudellisista syistä.
Kaupunki voisi kilpailuttaa oppikirjakustantajat sekä muiden opiskeluvälineiden valmistajat. Hankintahinta olisi todennäköisesti huomattavasti edullisempi kuin opiskelijoiden maksama hinta. Kirjojen käytössä voidaan edellyttää ainakin oppilaitoskohtaista yhtenevyyttä, mikä lisää hankittavien erien suuruutta. Kaupunki voi myös selvittää, miten oppikirjojen ja opiskeluvälineiden kierrätys on tarkoituksenmukaista järjestää ja näin laskea omia kustannuksiaan.
Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi Helsingin tulee varata
kaupungin talousarviossa varat opetuksessa edellytettyjen oppikirjojen ja muiden opiskelun välineiden
hankintaan helsinkiläisille lukion ja ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille. Helsinki tekee näin opiskelun nuorille opiskelijoille aidosti maksuttomaksi.
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Helsingin kaupunki ottaa vuoden 2019 talousarviosta alkaen määrärahan lukion ja ammatillisen perustutkinnon Helsingin, valtion ja yksityisten ylläpitämien oppilaitosten helsinkiläisille opiskelijoille opiskelussa vaadituista oppikirjoista, muusta oppimateriaalista sekä työvälineistä ja -tarvikkeista koituvien kustannusten kattamiseksi.
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