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§ 87
Helsingin työväenopiston ja Helsingfors arbiksen opiskelijoilta pe-
rittävät opiskelijamaksut ja maksujen alennusperusteet

HEL 2018-005096 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Helsingin työväenopiston ja 
Helsingfors arbiksen opiskelijoilta perittävät opiskelijamaksut ja maksu-
jen alennusperusteet ovat liitteen 1 mukaiset 1.8.2018 alkaen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Hannele Saarinen, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

taina.h.saarinen(a)hel.fi
Moa Thors, ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Liitteet

1 Opiskelijamaksut 1.8.2018 alkaen
2 Työväenopiston nykyiset opiskelijamaksut
3 Arbis kursavgifter 2017-2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslau-
takunta päättää 10 luvun 1§:n mukaan hinnoista, maksuista, vuokrista 
ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta. Laki vapaasta sivistys-
työstä (21.8.1998/632, 24§) määrittää, että opiskelijoilta voidaan periä 
opetuksesta kohtuullisia maksuja. 

Molempien opistojen kurssimaksukäytäntö on muodostunut omakseen 
vuosikymmenten aikana. Helsingin työväenopistossa on tarkistettu 
maksuja viimeksi 1.8.2014 alkaen ja Helsingfors arbiksen 1.8.2015 al-
kaen. Koska molemmat opistot tarjoavat vapaan sivistystyön palvelua 
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helsinkiläisille, on syytä yhtenäistää opistojen kurssimaksujen määräy-
tymisperusta ja maksujen taso. 

Liitteessä 2 ovat työvuoden 2017–2018 kurssimaksut ja alennusperus-
teet Helsingin työväenopistosta. Liitteessä 3 ovat työvuoden 2017-2018 
kurssimaksut Helsingfors arbiksesta.

Helsingin työväenopiston ja Helsingfors arbiksen toiminnan periaattee-
na on ollut, että kaikilla kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus opiskella 
työväenopistoissa. Kurssimaksujen kohtuullinen taso tukee tätä ajatus-
ta tilanteessa, jossa monien kuntalaisten sosioekonominen asema on 
huonontunut. Ehdotuksen mukaan kummankin työväenopiston opiskeli-
jamaksut määräytyvät edelleen kurssin keston mukaisesti. Tavoitteena 
on, että kurssimaksutulot kokonaisuutena säilyvät ennallaan.

Opiskelijamaksujen henkilökohtaisissa alennuksissa ja vapautuksissa 
otetaan huomioon opiskelijan sosioekonominen tilanne. Erityisryhmille 
voidaan myös määrätä poikkeava opiskelijamaksu rehtoreille delegoitu-
na päätösvaltana.

Vuonna 2017 Helsingin työväenopiston kurssimaksutulotavoite oli 1 
920 000 euroa ja kurssimaksuja kertyi kaikkiaan 1 930 345 euroa. Hel-
singfors arbiksen kurssimaksutulojen tulotavoite vuonna 2017 oli 460 
000 euroa ja tuloja kertyi 444 165 euroa. Vuoden 2018 kurssimaksutu-
lotavoite Helsingin työväenopistolla on 1 877 000 euroa. Vastaava luku 
Helsingfors arbiksella on 483 000 euroa kurssimaksuja. 

Ehdotus kurssimaksuiksi ja alennusperusteiksi 1.8.2018 alkaen on liit-
teenä 1.

Ehdotus ei tuo oleellisia muutoksia kurssimaksujen tasoon ja käytäntöi-
hin. Tavoitteena on myös, että talousarvion kurssimaksutavoite saavu-
tetaan.

Asiakkaille muutoksesta seuraa seuraavia asioita: Helsingin kaupungin 
ylläpitämien vapaan sivistystyön oppilaitosten kurssimaksut ja alennus-
käytännöt yhtenäistyvät, mikä tarkoittaa opiskelijoiden yhdenvertaista 
kohtelua oppilaitoksesta riippumatta. Myös kurssitarjonnan vertailu kes-
kenään maksujen suhteen helpottuu. Sen lisäksi Helsingin työväeno-
piston kurssimaksuluokat vähenevät, mikä selkeyttää maksujen käytän-
töä.  

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Hannele Saarinen, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501
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taina.h.saarinen(a)hel.fi
Moa Thors, ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Liitteet

1 Opiskelijamaksut 1.8.2018 alkaen
2 Työväenopiston nykyiset opiskelijamaksut
3 Arbis kursavgifter 2017-2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


