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Osmo Fribergin valtuustoaloite ilmaisista lukion oppimateriaaleista

1331/00.02.50/2019

Kaupunginvaltuusto 01.04.2019 § 56
 

Osmo Friberg teki seuraavan aloitteen:

”Selvitetään kaupungille koituvat kustannukset, mikäli kaupunki tarjoaisi
lukion oppimateriaalit ilmaiseksi salolaisille lukio-opiskelijoille, samalla tulisi
arvioida ilmaisen oppimateriaalin vaikutus oppilasmääriin Salon lukioissa. 

Salossa 31.03.2019 Osmo Friberg ”

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Opetuslautakunta 14.05.2019 § 49
 

Valmistelija: Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä,
pia.setala@salo.fi, 044 778 4001 

Opetushallituksen toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia
koskeva selvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 9.10.2017 Opetushallitukselle
tehtäväksi selvittää lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia
kustannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen (OKM/8/591/2017).
Tavoitteena oli arvioida koulutuksen oppimateriaalinen, työvälineiden ja
kansallisten kokeiden aiheuttamia kustannuksia opiskelijoille sekä laatia
arvio opiskelijoiden määrästä, joille lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta
koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat
kouluttautumisen esteeksi. Lisäksi tavoitteena oli kuvata nykyiset
tukijärjestelmät, joiden kautta opiskelijan on tällä hetkellä mahdollista
saada tukea opintoihin.

Opetushallituksen selvityksen mukaan lukio-opintoihin liittyvät välittömät
kustannukset ovat koko opiskeluajalta keskimäärin 2500 €, kun
opiskelussa käyttökelpoisen kannettavan tietokoneen hinnaksi arvioidaan
600 €. Käytettyjä oppikirjoja hyödyntämällä voi merkittävästi vähentää
kustannuksia.

Digitaalisen materiaalin käyttöön ottaminen ei vähennä merkittävästi
kokonaiskustannuksia, koska niitä ei voi hankkia käytettyinä. Useimmat
ylioppilaskirjoituksissa käytettävät ohjelmat ovat avoimen lähdekoodin
maksuttomia ohjelmia.



Salon kaupunki

Kaupunginvaltuusto § 56 01.04.2019
Opetuslautakunta § 49 14.05.2019
Kaupunginhallitus § 274 24.06.2019
Kaupunginvaltuusto § 115 09.09.2019

Opetushallituksen selvityksessä lukiolaiset jaettiin taloudellisen tilanteen
mukaan kolmeen ryhmään. Yhteensä 35 prosentilla lukiolaisista tai heidän
perheistään oli taloudellisia vaikeuksia. Heistä 17 prosentilla eli yhteensä
kaikista lukiolaisista 6 prosentilla, oli merkittäviä taloudellisia vaikeuksia.
Lukiolaisista 65 prosenttia piti lukiokäynnin kustannuksia kohtuullisina, eikä
heillä tai heidän perheillään ollut taloudellisia vaikeuksia.

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

Yhteiskunnan tarjoamat tukijärjestelmät

Yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset tukijärjestelmät auttavat osaltaan
toisen asteen opiskelijoiden kustannusten kattamisessa. Opiskelijan on
mahdollista saada opintojen tueksi opintorahaa. 1.1.2019 alkaen
pienituloisten perheiden ammatillista tai lukiokoulutusta suorittavat lapset
voivat saada opintorahan oppimateriaalilisää 46,80 €/kk.
Oppimateriaalilisään ovat oikeutettuja vanhempiensa luona asuvat alle
20-vuotiaat ja muualla asuvat alle 18-vuotiaat, joiden vanhempien
vuositulot ovat yhteensä enintään 41 000 €. Lisän voivat saada myös alle
17-vuotiaat lapsilisän piirissä olevat opiskelijat.
Elokuusta alkaen muuttuu myös lukio-opintojen lukuvuosittainen
opintoaika. Lukiolainen voi saada opintotukea 10 kuukaudelta elokuun
alusta toukokuun loppuun.

Oppimateriaalin kierrättäminen

Lukion oppikirjojen ostaminen uutena tai käytettynä on hyvin organisoitu
valtakunnallisen kirjakaupan kautta. Suomen Lukiolaisten Liiton laskelmien
mukaan opiskelija voi säästää oppikirjakustannuksissaan 500-700 €, jos
hän hankkii kaikki oppikirjat käytettyinä. Opiskelijat myös kierrättävät
oppilaitoksen sisällä ja kaveripiirissä oppikirjoja keskenään.

Oppimateriaalin aiheuttamat kustannukset Salon kaupungille

Lukiokoulutuksen kustannukset on laskettu 2 500 €/opiskelija.
Oppilasmäärissä ei ole mukana aikuislukion opiskelijoita. Laskelma
perustuu 20.09.2018 tilastointipäivän opiskelijamääriin. 

Halikon lukio  196 opiskelijaa
Perniön lukio  79   opiskelijaa
Salon lukio  641 opiskelijaa
Yhteensä  916 opiskelijaa

916 x 2 500 € = 2,3 milj. euroa

Päätös maksaa oppimateriaali lukiolaisille kustantaisi Salon kaupungille
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2,3 milj. euroa. Mikäli päätös koskisi maksaa oppimateriaali ainoastaan
salolaisille nuorille (kotikunta Salo), asettaisi se opiskelijat
epätasa-arvoiseen asemaan ja olisi mahdollisesti kiellettyä syrjintää. Tällä
hetkellä Salon lukioissa opiskelee 14 ulkopaikkakuntalaista opiskelijaa. 
Päätöksen tulisi myös koskea niitä salolaisia nuoria, jotka opiskelevat
muiden kaupunkien lukioissa.

Lapsivaikutusten arviointi

Opetushallituksen selvityksen mukaan toisen asteen koulutuksesta
välittömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaisena
koulutuksesta eroamisen syynä tai kouluttautumisen esteenä. Vastaavaa
selvitystä salolaisten lukiolaisten tilanteesta ei ole tehty. Joka tapauksessa
lukiolaisten opiskelussa tarvittavan taloudellisen tuen tarve koskee vain
pientä osaa salolaisia nuoria, ei koko ikäluokkaa.

Lasten ja nuorten palvelujen tulee yhdessä sosiaalipalvelujen kanssa etsiä
ratkaisuja, jotta kenenkään opiskelu lukiossa ei jää kiinni taloudellisista
syistä, ja keinoja oppimateriaalikustannusten kompensoimiseen.
Yhteishaun yhteydessä opinto-ohjaajien on keskeistä tiedottaa
lukio-opintojen todellisista kustannuksista ja yhteiskunnan tarjoamista
tukijärjestelmistä. 

Aloitteen hintalappu 2,3 milj. euroa, vastaa kahden lukion vuosibudjettia.
Salon kaupunki ei ryhdy valmistelemaan siirtymistä maksuttomiin
oppimateriaaleihin salolaisille lukio-opiskelijoille. Kyseessä on
koulutuspoliittinen ratkaisu, jonka toteuttamiseksi tulee ensisijaisesti etsiä
valtakunnallisia ratkaisuja.

Apulaiskaupunginjohtaja:

Opetuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen, toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle sekä ehdottaa,
että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 274
 

Vs. kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 115
 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, 

että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

  


