
         MAKSUTON KOULUTUS 
ON MONELLE LIIAN KALLIS

Selvitys toisen asteen 
opintojen kustannuksista



VAIKUTETAAN YHDESSÄ!

Maksuton 2. aste -kampanjassa on mukana merkittävä joukko 
nuoriso-, vanhempain- ja opiskelijajärjestöjä.
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Pelastakaa Lapset ry on selvittänyt toisen 
asteen opintojen kustannuksia ja niiden vaikutuksia 
opiskelijoiden ja heidän perheidensä elämään ja 
toimeentuloon. Selvitys on tehty osana Pelastakaa 
Lasten ja yhteistyökumppaneiden Maksuton 2. aste 
-kampanjaa, jossa järjestöt vaativat kansalaisaloitteella 
aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille.
 
Selvityksessä on käytetty Pelastakaa Lasten kyselyä, 
jonka tarkoituksena oli selvittää, paljonko toisen 
asteen opinnot ovat maksaneet sekä miten nämä 
kustannukset ovat vaikuttaneet vastaajien ja heidän 
perheidensä toimeentuloon. Kyselyyn tuli 575 
vastausta lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa 
opiskelevilta tai äskettäin opiskelleilta nuorilta sekä 
heidän vanhemmiltaan. 

Selvityksen yhtenä tarkoituksena on tuoda esille 
tietoa vaietuista asioista: kokemuksista köyhyydestä, 
nuorten eriarvoistumisesta ja opintojen kustannusten 
yhteydestä näihin. Tämä selvitys on ensisijaisesti 
kvalitatiivinen ruohonjuuritason selvitys, jossa 
vastaajien kokemukset ja vapaat vastaukset nostetaan 
erityiseen huomioon.

SELVITYS TOISEN ASTEEN OPINTOJEN 
KUSTANNUKSISTA
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MAKSUTON KOULUTUS ON MONELLE LIIAN KALLIS

”Lukiosta kalliin tekevät juurikin koulukirjat ja vaaditut 
välineet, kuten oma tietokone. Joillekin perheille nämä voivat 
olla ylitsepääsemättömän vaikeita hankkia taloudellisen 
tilanteen vuoksi.” 

Näin aloittaa eräs lukiolainen oman vastauksensa. 
Selvityksestä tulee esille, että koulunkäynnin 
kustannukset ovat valitettavan monelle haasteellisia. 
Lähes 60 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että 
toisen asteen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai 
heidän perheelleen taloudellisia haasteita joko hieman 
tai suuresti. Noin 13 prosenttia koki nämä haasteet 
suuriksi (kaavio 1).
 

KUINKA PALJON TOISEN ASTEEN KOULUTUS 
MAKSAA? 

Suomen Lukiolaisten Liiton selvityksen mukaan 
lukion kokonaiskustannukset voivat nousta jopa 
2 600 euroon. Ammatillisen peruskoulutuksen 
kokonaiskustannukset vaihtelevat oppilaitoksesta 
ja alasta riippuen, mutta myös ammatilliset opinnot 
voivat maksaa opiskelijalle tuhansia euroja. Tämän 
selvityksen arviot ovat suuntaa-antavia. Vastaajat 
ovat arvioineet itse maksamansa kustannukset, joihin 
saattaa lukeutua uusien oppimateriaalien lisäksi 
käytetyt, kierrätetyt ja lainatut oppimateriaalit. 
Kyselyyn on vastannut myös äskettäin opintonsa 
aloittaneita. Arviot vaihtelevat siis suuresti vastaajasta 
riippuen.

Vastaajien omat arviot kustannuksista nousevat 
tuhansiin euroihin: toisen asteen opintojen 
kokonaiskustannusten keskiarvo on yli 2 200 euroa. 
Kustannuksia aiheuttavat etenkin oppikirjat sekä 
lukiossa vaadittava tietokone. Myös tutkintomaksut ja 
ammatillisissa koulutuksissa vaadittavat työasut sekä 
-välineet tuottavat keskimääräisesti satojen eurojen 
kustannukset. Tähän kun lisätään vielä kynät, vihkot, 
laskin, e-kirjojen vaatimat ohjelmistot ja lisenssit, 
koulumatkat ja maksulliset liikuntatunnit voivat 
kustannukset nousta yli kolmeen tuhanteen euroon. 
Melkein neljännes (22,1 %) vastanneista arvioi, että he 
ovat maksaneet kolme tuhatta euroa tai enemmän 
toisen asteen koulutuksen välttämättömiä kustannuksia 
(taulukko 1 ja kaavio 2).

KUSTANNUKSET OVAT MONELLE LIIAN 
KALLIITA

Taulukko 1: 
Arviot kustannuksista

Vastausten 
määrä

Arvioiden
 keskiarvo

Oppikirjat tai 
digioppikirjat

Muut oppimateriaalit*

Laskin

Tietokone

Vaaditut ohjelmistot 
ja lisenssit

Suojavaatteet ja 
-varusteet

Työvälineet

Työasut

Vaadittu todistus 
erityisosaamisesta**

Tutkintomaksut

559

557

472

446

167

19

38

19

50

283

1371 €

114 €

131 €

650 €

101 €

90 €

146 €

374 €

39 €

221 €

* Esimerkiksi kynät, vihkot, monisteet
** Esimerkiksi hygieniapassi

Kustannukset

Ovat aiheuttaneet
hieman
46,2%

Eivät ole
aiheuttaneet
40,2%

Ovat 
aiheuttaneet
suuresti
12,9 %

Kaavio 1:
Ovatko opintojen kustannukset aiheuttaneet 
sinulle tai perheellesi haasteita?
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KUSTANNUKSIA ON  VAIKEA ENNAKOIDA

Osa ongelmaa on, että oppilaitokset tiedottavat 
kustannuksista hyvin harvoin tai myöhään. 

”En olisi koskaan osannut odottaa näin suuria 
kustannuksia”, kirjoittaa yli 3 500 euroa maksanut 
lukiolainen. 

Valtaosa vastaajista (85 %) ilmoitti, että heidän 
oppilaitoksensa eivät tiedottaneet opintojen 
kokonaiskustannuksista. 79 prosenttia vastanneista 
ilmoitti, että opintojen kustannukset selvisivät heille 
vasta opintojen aloittamisen jälkeen, usein hankintojen 
yhteydessä (kaavio 3 ja 4). 

Jos tulevista kustannuksista on ilmoitettu, on tämä 
tehty joissakin tapauksissa hyvin lyhyellä varoitusajalla: 

”IB-lukion loppukokeet maksoivat erittäin paljon, josta meitä 
infottiin noin kuukausi ennen maksupäivää.” 

Äkilliset maksupäivät voivat ajaa vähävaraiset perheet 
ahdinkoon, kuten eräs opiskelija on kokenut: 

”Yllättävät kulut, kuten parin päivän varoitusajalla ilmoitettu 
maksullinen liikuntatunti, saattoivat tarkoittaa, ettei perheeni 
syönyt pariin päivään kuin puuroa tai jätin menemättä 
tunnille ja arvosanani aleni.”

Toisen asteen koulutusten uudet opetussuunnitelmat, 
jotka astuivat voimaan ammatillisissa oppilaitoksissa 
2015 ja lukioissa 2016, mainittiin usein ongelmallisiksi 
kyselyn vapaissa vastauksissa. Monet kertoivat, 
etteivät heidän aiemmin ostamansa kirjat enää kelpaa 
tutkinnon suorittamiseksi, eikä niitä voi kierrättää tai 
myydä käytettyinä, kuten he olivat suunnitelleet. Näin 
ollen monet ovat ostaneet ison kasan kalliita kirjoja, 
joille heillä ei ollut käyttöä kurssin jälkeen: 

”Ostettiin kirjoja uutena ja ajateltiin, että 3 vuotta nuorempi 
veli voi käyttää niitä, kun lähtee lukioon. Sitten tulikin uusi 
opetussuunnitelma ja vanhat kirjat eivät enää kelpaa. Kirjat 
lojuvat tarpeettomina ja niihin meni paljon rahaa, eikä [niitä] 
voi enää myydä.”

Kaavio 2:
Kustannusten arviot luokiteltuna

0 -999 €
11,4%

1000-1999 €
32,7%

2000-2999 €
33,7%

Yli 3000 €
22,1%

Kyllä
15,4%

Ei
84,6%

Kaavio 3:
Saitko koulutuksen tarjoajalta tietoa opintojen 
kokonaiskustannuksista?
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OPETUKSEN DIGITALISOITUMISEN 
KUSTANNUKSET

Myös lukion opetussuunnitelman vaatima kannettavan 
tietokoneen käyttäminen tuottaa monelle ongelmia, 
varsinkin lukioissa, joissa ei ole tietokoneita 
lainattavana. Lukiot painostavat oman tietokoneen 
käyttöön, sillä lainakoneita ei useimmiten saa 
viedä kotiin. Näin ollen läksyjä ja koulutehtäviä jää 
tekemättä. Myös tietokoneen tarpeellisuus tuli monelle 
opiskelijalle yllätyksenä: 

”Ensimmäisenä vuotena tietokoneen hankinta tuli 
yllätyksenä, johon ei todellakaan ollut varaa. Ostin kuitenkin 
palkkarahoillani (muistaakseni vasta toisena vuotenani) 
vanhan ja käytetyn koneen, josta ei ollut kuitenkaan kauan 
hyötyä. Sen jälkeen olen ollut ilman.” 

Toisille tiedotettiin asiasta todella lyhyellä 
varoitusajalla: ”Tietokoneen hankinnasta tiedotettiin 
viikkoa ennen toisen vuoden viidennen jakson loppua. 
Aikaa koneen hankintaan oli noin viikko.” Tietokoneet 
ovat maksaneet vastaajien arvioiden mukaan 
keskimäärin 650 euroa (taulukko 1).
 
Tietokoneen tarpeellisuus perustuu lukioiden 
digitalisoitumiseen ja e-kirjojen käyttöön siirtymiseen. 
E-kirjat ovat usean kustantajan mukaan perinteisiä 
kirjoja halvempia ja mahdollistavat interaktiivisen 
käytön. Vaikka e-kirjojen yksittäishinta olisi perinteisiä 
kirjoja pienempi, ei tämä vielä takaa kokonaishinnan 
laskua. E-kirjojen lukemista varten vaaditaan 
tietokoneen tai tabletin lisäksi maksulliset lukuohjelmat 
ja lisenssit. Lisenssit joudutaan lisäksi uusimaan tasaisin 
väliajoin. Ohjelmistot ja lisenssit voivat selvityksen 
mukaan maksaa opintojen aikana yli sata euroa 
(taulukko 1). 

E-kirjoja ei voi myöskään kierrättää: 

”Digikirjat ovat kalliita, eikä niitä voi ostaa käytettyinä tai 
myydä eteenpäin.”

KOULUMATKAT EIVÄT OLE ILMAISIA

Hyvin monet mainitsivat myös matkakustannukset 
isona taloudellisena taakkana, sillä Kelan 
koulumatkatuki kattaa vain vähintään 10 kilometrin 
ja yli 54 euroa kuukaudessa maksavat koulumatkat. 
Esimerkiksi Helsingin seudulla kaupunkirajojen yli 
matkustava opiskelija maksaa matkakortistaan 53,30 
euroa kuukaudessa (HSL:n 2017 hinnaston mukaan). 
Kolmen vuoden opintojen aikana kodista kouluun 
pääsemiseksi välttämättömät matkakustannukset 
nousevat näille opiskelijoille yli 1 400 euroon. 

Näin paljon on joutunut maksamaan eräs lukiolainen, 
joka kommentoi: 

”Koulumatkat itsessään maksavat jo liikaa. Minulla ei 
ole lähempänä lukiota, jonne pääsisin järkevästi jalan tai 
pyörällä ilman bussia. Nykyinen koulumatkani on 8km.” 

Myös kaukoliikennettä tarvitsevat opiskelijat voivat 
koulumatkatuen jälkeenkin joutua maksamaan 
vastaavan kokoisen omavastuun.

Ennen opintojen 
alkamista
20,9 %

Opintojen alkamisen 
jälkeen
79,1%

Kaavio 4:
Milloin opintojen kokonaiskustannukset selvisivät sinulle 
tai perheellesi?
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Tammikuussa 2018 julkaistavan Nuorisobarometrin 
ennakkotietojen mukaan jopa neljännes toisen asteen 
tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahapula 
on ollut vaikuttamassa keskeyttämispäätökseen. 
Rahapulassa elävät myös monet perheet, jotka 
eivät suostu tinkimään nuorten opinnoista ja heidän 
tulevaisuudestaan.
 
Kuusi prosenttia vastanneista kertoo, että perheen 
taloudellinen tilanne on vaikuttanut siihen, mitä tai 
missä nuori opiskelee tai opiskeli. Osuus olisi luultavasti 
suurempi, jos useampi oppilaitos tiedottaisi opintojen 
kokonaiskustannuksista. 

Tällä hetkellä kustannukset tulevat monelle yllätyksenä 
ja tämän takia rahapula on vaikuttanut suoraan 
monen opintojen laatuun ja kulkuun: 

”Lukio-opintojeni kustannukset ovat liian suuria, ja joskus 
menenkin jaksojen alussa kahdesta kolmeen viikkoon ilman 
oppimateriaaleja rahanpuutteen vuoksi. Tämä luonnollisesti 
vaikuttaa arvosanoihini ja oppimisen laatuun.”

Jotkut opiskelijat saattavat jättää kokonaisia 
kursseja ja aineita välistä, koska heillä ei ole varaa 
oppimateriaaleihin: 

”Olen harkinnut ja jättänytkin joitain kursseja pois 
opinnoistani alentaakseni oppimateriaaleihin meneviä 
kustannuksia.”

Toisen asteen koulutuksen maksullisuus voi johtaa 
opintojen keskeyttämiseen, nuorten syrjäytymiseen 
ja vähävaraisuuden periytymiseen, sillä ilman toisen 
asteen koulutusta on vaikeaa sijoittua työelämään. 
Vähävaraisuus voi aiheuttaa häpeää ja sosiaalisia 
paineita myös kouluyhteisöissä ja ystäväpiireissä. Eräs 
lukiolainen kertoo: 

”Omat opintonikin ovat kärsineet hieman, kun olen joutunut 
tekemään valintoja, että minkä aineen kirjaa tarvitsen 
enemmän ja olen joutunut jättämään kirjoja ostamatta. 
Lisäksi lukiossa tulee esiin kysymys vanhojen tansseista, 
risteilyistä jne., jotka taas voivat aiheuttaa sosiaalisia paineita 
ja rahaa on ’pakko’ löytää niihinkin. Joka tapauksessa, vaikka 
Suomessa onkin hyvä tilanne koulutuksen suhteen, nykyinen 
systeemi ajaa meitä epätasa-arvoisuuteen ja tuntuu, että 
rikkaiden perheiden lasten kuuluu kouluttautua korkeammin 
kuin vähävaraisten perheiden lasten.”

Vähillä varoilla eläminen ja huoli arvosanoista 
vaikuttaa myös nuorten mielenterveyteen, kuten eräs 
huolestunut nuori kertoo: 

”Stressi rahasta on vaikuttanut opintoihini siten, että olen 
menettänyt yöunia huolen takia. Univaje taas ei ole hyväksi 
opintomenestyksessä tai hyvinvoinnissa yleisesti.” 

Hyvinvointia parantavat vapaa-ajan harrastuksetkin 
ovat monet joutuneet hylkäämään, sillä rahaa 
ei yksinkertaisesti jää yli. Esimerkiksi liikunnan 
harrastamisen on todettu olevan tärkeä 
stressinlieventäjä, mutta useimmat harrastuksetkin 
maksavat: 

”Olen myös joutunut lopettamaan liikuntaharrastukseni, sillä 
koulu syö kaikki rahat. Haluaisin yhä jatkaa rakasta monta 
vuotta kestänyttä harrastusta, jos vain saisin siihen rahat.”

RAHAHUOLET HEIJASTUVAT PERHEESEEN

Stressi aiheuttaa monessa perheessä riitoja. 
Vanhemmat saattavat tuntea itsensä voimattomiksi, 
kun eivät yksinkertaisesti pysty tukemaan lastensa 
opintoja; opiskelijat tuntevat häpeää ja syyllisyyttä, 
kun perheen varat menevät opintojen kustantamiseen; 
sisaruksetkin kärsivät, kun perheessä ei ole rahaa 
ruokaan, harrastuksiin tai vapaa-ajanviettoon. 
Varsinkin häpeän ja syyllisyyden tunne mainittiin usein 
kyselyyn tulleissa vastauksissa. 

”Perheelläni ei ole muutenkaan paljon varoja, joten 
koulutarvikkeiden ja oppimateriaalien hankinta on 
stressaavaa. Itsestäni tuntuu kauhealta, kun suvun 
rahankäyttö keskittyy lukioaikana vain minun oppimiseen”, 
kirjoittaa nuori. 

”Kun joudun ostamaan uusia kirjoja, äiti aina suuttuu ja 
sanoo, kuinka ei olisi kannattanut lähteä lukioon”, vastaa 
toinen.

UNETTOMUUTTA, RIITOJA JA VELKAANTUMISTA



8

MAKSUTON KOULUTUS ON MONELLE LIIAN KALLIS

Myös vanhemmat joutuvat valtavan stressin alle, 
kun jostain pitää löytää rahaa lasten opintojen 
kustantamiseen. Varsinkin vanhemmat, joilla ei ole 
vakituisia tuloja, joutuvat ahtaalle: 

”Olen kolmen tyttären yksinhuoltajaäiti, 
mielenterveyskuntoutuja ja tästä syystä olin pitkään myös 
kuntoutustuen varassa. Vanhin tyttäreni aloitti lukio-
opintonsa vuonna 2013 ja valmistui 3,5 vuotta myöhemmin, 
eli jouluna. Jotta olisi rahallisesti mahdollisimman 
kammottavaa, aloitti keskimmäiseni lukio-opintonsa vuonna 
2015. Maksoin siis kahta lukio-opintoa yhdenaikaisesti, 
kahteen eri kouluun, jolloin esimerkiksi toisen vanhat 
oppikirjat eivät kelvanneet. Monta kertaa pohdin, mitä 
syöttää lapsille, varsinkin aina uuden jakson alkaessa, 
kun taas piti hankkia uusi pino kirjoja. Möin omaisuutta 
kirpputorilla ja seisoin leipäjonossa lasten ollessa tarhassa 
(pienin, nyt 7v) ja kouluissaan. Koskaan en kuitenkaan 
ääneen kotona puhunut siitä, että juuri heidän opintonsa 
syöksevät äidin talouden tärviölle, en halunnut heidän 
kokevan syyllisyyttä omista tavoitteistaan, joihin heillä on 
täysi oikeus. Itse olen täysin vailla koulutusta elänyt tähän 
päivään asti, joten omakohtainen kokemus yhteiskunnasta 
syrjään jäämisestä oli jotain, mitä en halunnut lapsilleni 
tapahtuvan, joten tein kaiken mahdollisen heidän eteensä.”

 Vaikka monet vanhemmat tekevät kaikkensa 
tukeakseen lastensa opintoja, ei se aina riitä. Tuhansien 
eurojen kustannukset voivat ajaa perheen vararikkoon 
ja näissä tapauksissa ainoa vaihtoehto on jättää 
tutkinnot tekemättä, kuten tämän kokenut vanhempi 
toteaa:

”Nuoremmat lapsista eivät saa mennä enää lukioon. 
Vanhimman lapsen opiskelu lukiossa aiheutti pienituloisen 
perheen talouden romahtamisen ja ylivelkaantumisen. 
Muutimme tilanteen takia jo pienempään vuokra-
asuntoonkin, joka on kyllä meille aivan liian pieni. Tilanne 
on täysin absurdi. Jäävät myös ajokortit lapsilta saamatta, 
ei toivoakaan, että niihinkin saisi jostain tuhansia lainattua. 
Eli lapset saavat opiskella ja hankkia ajokortit itse siinä 
vaiheessa, kun ovat töissä ja pystyvät opinnot, vuokrat ja 
ajokortit jotenkin kustantamaan. Tilannetta on vaikea kestää 
ja hyväksyä.”

En tiedä
20,2 %

Kyllä
59,2%

Ei
20,6%

Kaavio 6:
Pitäisikö toisen asteen opintojen olla opiskelijalle 
aidosti maksuttomia?

Kyllä
34,5%

Ei
65,5%

Kaavio 5:
Ovatko opiskelusta sinulle tai perheellesi aiheutuvat 
kustannukset mielestäsi kohtuullisia?
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Selvitystä tehdessä tullut mielenkiintoinen havainto 
on se, että monet nuoret eivät tunnista toisen asteen 
maksullisuuden monelle aiheuttamia haasteita. Tämä 
saattaa johtua siitä, että näistä asioista ei keskustella 
nuorten kesken, sillä harva kehtaa puhua perheensä 
vähävaraisuudesta pelätessään leimautumista. Kuten 
eräs vastaaja kertoi, on koulussa tärkeää kuulua 
joukkoon, kun oppilaat vertaavat keskenään ”laitteiden 
ja mekkojen” hienouksia. Näin ollen vähävaraisuus, 
toimeentulo-ongelmat ja stressi eivät välttämättä näy 
nuorten arjessa.
 
Tästä huolimatta 66 prosenttia vastaajista on sitä 
mieltä, että toisen asteen opintojen kustannukset 
ovat kohtuuttomia ja 59 prosenttia sitä mieltä, että 
opintojen tulisi olla opiskelijalle aidosti maksuttomia 
(kaavio 5 ja 6).

Mikä ratkaisuksi? Kelan toisella asteella opiskelevalle 
myöntämä opintotuki on pieni ja riippuvainen 
vanhempien tuloista. Tämä asettaa monilapsiset 
perheet vaikeuksiin, hyvänä esimerkkinä tämän 
opiskelijan tilanne: 

”Asun seitsemän hengen perheessä, jossa esimerkiksi osa 
pienempien sisarusten vaatteiksi tarkoitettu raha saattaa 
mennä vaikka oppikirjaan. En ole itse töissä ja en saa 
opintotukea isäni suuren palkan takia (josta käteen ei jää 
oikeastaan mitään).”

Myöskään harkinnanvarainen ja kuntakohtainen 
toimeentulotuki ei tarjoa yhdenvertaista ja kestävää 
ratkaisua.
 
Pelastakaa Lapset on jo vuosien ajan tukenut sellaisten 
nuorten koulunkäyntiä, joiden opinnot uhkaavat jäädä 
kesken perheen vähävaraisuuden vuoksi. Avun tarve 
tulee esille myös selvityksessä: 

”Olen perheestä, jolla ei ole paljoa rahaa. Olemme 
saaneet kaksi kertaa avustusta paikalliselta Pelastakaa 
Lapset ry -järjestöltä koulutuksestani aiheutuviin 
kustannuksiin, eikä perheeni ilman niitä olisi pystynyt 
kustantamaan koulutustani kokonaisuudessa. Oman 
perheen rahatilanne ei saisi vaikuttaa mitenkään siihen, 
mitä itse haluaa yksilönä tehdä elämällään, sillä ilman 
näitä tukia olisin todennäköisesti joutunut jättämään 
koulutukseni kesken.”

Valitettavasti ongelman rakenteellisuus ja laajuus on 
johtanut tilanteeseen, että kaikkia tukea tarvitsevia ei 
voida auttaa. Hyväntekeväisyys toimii vain tilapäisenä 
ratkaisuna; nyt tarvitaan rakenteellisia muutoksia. 

Tämän takia Pelastakaa Lapset ry 
yhteistyökumppaneineen avasi kansalaisaloitteen 
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille, johon 
voi antaa kannatusilmoituksensa 18.3.2018 asti. 
Vireillepanevat järjestöt vaativat eduskunnalta 
perusteellisen selvityksen sekä tarvittavia toimenpiteitä 
ja lakiuudistuksia lukio- ja ammatillisten opintojen 
maksullisuuden poistamiseksi. 

On kohtuutonta vaatia nuorilta, että he hakevat tukea 
valtiolta, kunnalta tai järjestöiltä johonkin, jonka 
Suomen perustuslaki (16 §) toteaa jokaisen kansalaisen 
yhdenvertaiseksi oikeudeksi.

KOHTI MAKSUTONTA TOISEN ASTEEN 
KOULUTUSTA

SUOMEN PERUSTUSLAKI (16 §)
Julkisen vallan on turvattava, sen 
mukaan kuin lailla tarkemmin 
säädetään, jokaiselle yhtäläinen 
mahdollisuus saada kykyjensä 
ja erityisten tarpeidensa 
mukaisesti myös muuta kuin 
perusopetusta sekä kehittää itseään 
varattomuuden sitä estämättä.
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MAKSUTON KOULUTUS ON MONELLE LIIAN KALLIS

3: 
Kustannusten arviot luokiteltuna

Määrä Osuus (%) 

0-999 €

1000-1999 €

2000-2999 €

Yli 3000 €

Kaikki

Tyhjät vastaukset

65

186

192

126

569

11,4

32,7

33,7

22,1

100

6

Arviot

Kyselyn tulokset
1: 
Ovatko opintojen kustannukset aiheuttaneet sinulle tai perheellesi haasteita?

Määrä Osuus (%) 

Eivät ole aiheuttaneet

Ovat aiheuttaneet hieman

Ovat aiheuttaneet suuresti

Summa

Tyhjät vastaukset

215     40,2

251     46,9 

69 12,9

535     100

40

2: 
Arviot kustannuksista

Vastausten määrä Arvioiden keskiarvo

Oppikirjat tai digioppikirjat

Muut oppimateriaalit*

Laskin

Tietokone

Vaaditut ohjelmistot ja 
lisenssit

Suojavaatteet ja -varusteet

Työvälineet

Työasut

Vaadittu todistus 
erityisosaamisesta**

Tutkintomaksut

559

557

472

446

167

19

38

19

50

283

1371 €

114 €

131 €

650 €

101 €

90 €

146 €

374 €

39 €

221 €

* Esimerkiksi kynät, vihkot, monisteet
** Esimerkiksi hygieniapassi

Kustannukset
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4: 
Saitko koulutuksen tarjoajalta tietoa opintojen kokonaiskustannuksista?

Määrä Osuus (%) 

Kyllä

Ei

Summa

Tyhjät vastaukset

88     15,4

484     84,6

572 100

 3

6: 
Ovatko opiskelusta sinulle tai perheellesi aiheutuvat kustannukset 
mielestäsi kohtuullisia?

Määrä Osuus (%) 

Kyllä

Ei

Summa

Tyhjät vastaukset

197     34,5

374     65,5

571 100

 4

7: 
Pitäisikö toisen asteen opintojen olla opiskelijalle aidosti maksuttomia?

Määrä Osuus (%) 

Kyllä

Ei

En tiedä

Summa

Tyhjät vastaukset

340     59,2

118     20,6

116 20,2

574 100

 1

5: 
Milloin opintojen kokonaiskustannukset selvisivät sinulle tai perheellesi?

Määrä Osuus (%) 

Ennen opintojen alkamista

Opintojen alkamisen jälkeen

Summa

Tyhjät vastaukset

115     20,9

436     79,1

551 100

 24



Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38, PL95, 00610, Helsinki
Puh. 010 843 5000

www.pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, 
joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja 
maailmalla.


