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§ 87
Kursavgifter och principer för nedsatt avgift i Helsingin työväenopi-
sto och Helsingfors Arbis

HEL 2018-005096 T 02 05 00

Beslut

Nämnden för fostran och utbildning slår fast kursavgifterna och princi-
perna för nedsatt avgift i Helsingin työväenopisto och Helsingfors Arbis 
enligt bilaga 1 från 1.8.2018.

Föredragande
sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn
Liisa Pohjolainen

Upplysningar
Taina Hannele Saarinen, vapaan sivistystyön päällikkö, telefon: 310 88501

taina.h.saarinen(a)hel.fi
Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Kursavgifterna från 1.8.2018
2 Työväenopiston nykyiset opiskelijamaksut
3 Arbis kursavgifter 2017-2018

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 10, § 1 i Helsingfors stads förvaltningsstadga är det 
nämnden för fostran och utbildning som beslutar om priser, avgifter, hy-
ror och ersättningar, liksom också befrielse från en avgift, ersättning el-
ler annan fordran som ska betalas till sektorn. Enligt § 24 i lagen om 
fritt bildningsarbete (21.8.1998/632) kan skäliga avgifter tas ut av de 
studerande. 

De bägge instituten har under årtiondenas lopp utformat sitt eget förfa-
rande vad gäller kursavgifterna. Helsingin työväenopisto justerade se-
nast avgifterna 1.8.2014 och Helsingfors Arbis senast 1.8.2015. Ef-
tersom båda instituten erbjuder fri bildning till helsingforsbor, finns det 
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orsak att förenhetliga grunderna för hur avgifterna bestäms och på vil-
ken nivå de ska ligga. 

Kursavgifterna och principerna för nedsatt avgift arbetsåret 2017–2018 
i Helsingin työväenopisto framgår av bilaga 2. Kursavgifterna arbetså-
ret 2017–2018 för Helsingfors Arbis framgår av bilaga 3. 

Verksamheten i Helsingin työväenopisto och Helsingfors Arbis har följt 
principen att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att studera i arbe-
tarinstituten. Att hålla kursavgifterna på en skälig nivå stöder denna 
tanke i en situation då många kommuninvånares socioekonomiska 
ställning har försämrats. Enligt förslaget bestäms kursavgifterna i de 
båda instituten fortfarande utifrån kursens längd. Målet är att de totala 
inkomsterna av kursavgifterna inte minskar.

Nedsättning av avgiften eller befrielse från den beviljas enskilda stude-
rande på basis av deras socioekonomiska situation. För vissa grupper 
kan man också bestämma en avvikande avgift inom den befogenhet 
som delegerats till rektorn.

År 2017 hade Helsingin työväenopisto som mål att få inkomster på 1 
920 000 euro i kursavgifter och resultatet blev 1 930 345 euro. I 
Helsingfors Arbis var målet år 2107 att få inkomster på 460 000 euro i 
kursavgifter och resultatet blev 444 165 euro. År 2018 är inkomstmålet i 
Helsingin työväenopisto 1 877 000 euro och i Helsingfors Arbis 483 
000 euro.

Förslaget till kursavgifter och nedsättningsgrunder från 1.8.2018 fram-
går av bilaga 1. 

Förslaget innebär inte några väsentliga förändringar i vare sig avgiftsni-
vån eller förfarandena. Målet är också att instituten når det inkomstmå-
let i budgeten.

För kunderna innebär förändringen följande: Kursavgifterna och princi-
perna för nedsättning av avgifterna förenhetligas i de läroanstalter för 
fritt bildningsarbete som Helsingfors stad är huvudman för, vilket bety-
der att de studerande behandlas likvärdigt oberoende av läroanstalt. 
Det blir också lättare att jämföra kursutbudet vad gäller avgifterna. 
Dessutom minskar kursavgiftsklasserna i Helsingin työväenopisto, vil-
ket i sin tur förtydligar förfarandet. 

Föredragande
sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn
Liisa Pohjolainen

Upplysningar
Taina Hannele Saarinen, vapaan sivistystyön päällikkö, telefon: 310 88501
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taina.h.saarinen(a)hel.fi
Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Kursavgifterna från 1.8.2018
2 Työväenopiston nykyiset opiskelijamaksut
3 Arbis kursavgifter 2017-2018

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Sektorn för fostran och utbildning


