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Vastaus vt Sirpa Puhakan kysymykseen Arabianrannan koululaisten
oppikirjoista

HEL 2012-004557 T 00 00 03

Vs. Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Sirpa Puhakka kysyy miten kouluja ohjeistetaan oppikirjojen
hankinnassa, mitkä ovat oppilaiden ja vanhempien mahdollisuudet vai-
kuttaa kirjahankintoihin ja miten kirjahankinnoissa toteutuu oppilaiden
tasa-arvoinen kohtelu niiden oppilaiden kohdalla, joilla on oppimisvai-
keuksia. Arabianrannan koulussa joissakin oppiaineissa ei ole oppikir-
joja vaan työvälineinä käytetään mm. vihkoja.

Vastauksenaan kaupunginhallitus toteaa mm. että opetusvirasto ei oh-
jeista keskitetysti mitä oppikirjoja koulujen tulee hankkia vaan koulut
voivat päättää näistä kuten muustakin oppimateriaalista itse. Koulujen
johtokunnat, jotka koostuvat pääosin huoltajista, hyväksyvät koulujen
vuosittaisen käyttösuunnitelmat. Samassa yhteydessä saadaan tiedok-
si oppimateriaaleihin varatut resurssit. Johtokunnassa voidaan käydä
keskustelua oppimateriaaleista sekä oppikirjojen käytöstä.

Oppikirjat ovat yksi opetuksessa käytettävä materiaali. Suomalaisen
koulujärjestelmän vahvuus on se, että koulun tasolla voidaan päättää
käytettävistä opetusmateriaaleista ja -menetelmistä. Helsingissä on ke-
hitetty voimakkaasti digitaalisia oppimateriaaleja ja verkko-oppimista,
jotta voidaan vahvistaa oppilaiden tulevaisuudessa tarvittavia osaamis-
ta.

Opetusvirasto ei kokoa tietoja koulujen määrärahojen käytön jakautu-
misesta oppikirjojen ja muun opetusmateriaalin kesken. Opetusvirasto
seuraa oppimistuloksia, myös niiden oppilaiden osalta, joilla on oppi-
misvaikeuksia.

Uusille kouluille, joissa oppilasmäärä on kasvava, annetaan erillismää-
räraha perusoppimateriaalin hankintaan. Kestävän kehityksen näkö-
kulmasta on perustelua myös oppikirjojen kierrättäminen ja käsikirjas-
ton käyttö. Arabian peruskoululle myönnettiin syksyn 2010 kehystarkis-
tuksen yhteydessä 4.000 euron lisämäärärahan opetusmateriaalien
hankintaan. Lisäksi koulu sai lisämäärärahaa perusmateriaalien (lait-
teet, tarvikevarastot) hankintaan irtaimen omaisuuden määrärahoista.
Arabian peruskoulussa on käytössä myös Opit-oppimisympäristö, jota
käytetään tehokkaasti opetuksessa.



Helsingin kaupunki Kyselytunnin vastaukset
Kaupunginvaltuusto

Sj
28.03.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Sirpa Puhakan kysymys
2 Opetusviraston lausunto



Helsingin kaupunki Lausunto 1 (2)
Opetusvirasto
Perusopetuslinja

28.3.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Hämeentie 11 A +358 9 310 8600 0204256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
opetusvirasto@hel.fi www.edu.hel.fi +358 9 310 86390 FI02012566

K.19-2012; Sirpa Puhakan kysymys Arabianrannan koululaisten 
oppikirjoista

HEL 2012-004557 T 00 00 03

Opetusvirastosta ei ohjeisteta keskitetysti, mitä oppikirjoja koulujen 
tulee hankkia, vaan koulut voivat päättää näistä kuten muustakin 
oppimateriaalista itse. Koulujen johtokunnat, jotka koostuvat pääosin 
huoltajista, hyväksyvät koulujen vuosittaisen käyttösuunnitelman. Siitä 
näkyy myös oppimateriaaliin varatut resurssit. Johtokunnassa voidaan 
käydä keskustelua oppimateriaalista sekä oppikirjojen käytöstä. 

Oppikirjat ovat yksi opetuksessa käytettävä materiaali. Suomalaisen 
koulujärjestelmän vahvuus on se, että koulun tasolla voidaan päättää 
käytettävistä opetusmateriaaleista ja -menetelmistä. Helsingissä on 
kehitetty voimakkaasti digitaalisia oppimateriaaleja ja verkko-oppimista, 
jotta voidaan vahvistaa oppilaiden tulevaisuudessa tarvittavia 
osaamisia. 

Opetusvirasto ei kokoa tietoja koulujen määrärahojen käytön 
jakautumisesta oppikirjojen ja muun opetusmateriaalin kesken.  
Opetusvirasto seuraa oppimistuloksia. 

Uusille kouluille, joissa oppilasmäärä on kasvava, annetaan 
erillismääräraha perusoppimateriaalin hankintaan. Kestävän kehityksen 
näkökulmasta on perusteltua myös oppikirjojen kierrättäminen ja 
käsikirjaston käyttö. Arabian peruskoululle myönnettiin syksyn 2010 
kehystarkistuksen yhteydessä 4.000 euron lisämääräraha 
opetusmateriaalien hankintaan. Lisäksi koulu sai lisämäärärahaa 
perusmateriaalien (laitteet, tarvikevarastot) hankintaan irtaimen 
omaisuuden määrärahoista. Arabian peruskoulussa on käytössä Opit-
oppimisympäristö, jota käytetään tehokkaasti opetuksessa.
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