
Helsingin työväenopisto ja Helsingfors Arbis

OPISKELIJAMAKSUT 1.8.2018 LÄHTIEN

1. Kurssimaksut

Tuntimäärä/antal lektioner  Kurssimaksu/kursavgift €

01–4 0  010,00
05–12 016,00
13–20 027,00
21–28 038,00
29–36 050,00
37–46 064,00
47–56 074,00
57–66 084,00
67–78 094,00
79–91 102,00
92– 120,00

Jos opiskelija ilmoittautuu kurssille sen jo kestettyä enemmän kuin puolet kurssin
pituudesta, hän maksaa puolet kurssimaksusta. Alin puolitettava maksu on 16 euroa.
Puolitettavat ja poikkeavat kurssimaksut pyöristetään täyteen euroon.

2. Yleisluennot ovat maksuttomia

3. Poikkeavat kurssimaksut

Alin puolitettava maksu on 16 euroa.

Poikkeavat kurssimaksut ja niiden määräytymisperiaatteet ovat seuraavat:
a) Perusmaksu x 0,5 esim. vammais- ja muut erityisryhmät, yleisluentomaiset
kurssit, opiston tilaisuuksissa esiintyvät ryhmät
b) Perusmaksu x 0,5 maahanmuuttajille tarkoitetut kurssit
c) Perusmaksu x 0,5 ikäihmisille tarkoitetut kurssit
d) Perusmaksu x 1,5 liikuntakurssit sekä kurssit, joiden järjestäminen on tavanomaista
kalliimpaa (esim. merenkulun kurssit ja avoimen yliopiston kurssit sekä kurssit, joissa on
kaksi opettajaa yhtä aikaa suurimmalla osalla opetuskerroista). Helsingin
työväenopiston ns. KIS-kursseilla ei kuitenkaan ole korotettua kurssimaksua, vaikka
niiden kustannukset olisivat normaalia korkeampia.
e) Rehtori päättää muut normaalista poikkeavat kurssimaksut (esim. erityishinnoitellut
kurssit) sekä kurssin maksuttomuuden ellei sitä jo muutoin ole määritelty.

4. Opiskelijan henkilökohtaiset alennukset
Alin puolitettava maksu on 16 euroa. Kurssimaksu puoleen (1/2) hintaan myönnetään
niille, jotka kurssille ilmoittautuessaan



a) ovat työttömiä
b) ovat koulutustukea saavia työttömiä
c) saavat vuorottelukorvausta
d) ovat varus- tai siviilipalvelusmiehiä
e) saavat äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea
f) joilla on voimassa oleva toimeentulotukipäätös
g) ovat opiskelijoita, joilla on voimassaoleva opiskelijakortti tai oppilaitoksen
todistus opiskelusta.

Alennus ja vapautus ei koske kurssin materiaalimaksuja.

Lautakunta on päättänyt erikseen kurssimaksuja koskevan toimivallan delegoinnista.
Opiskelijamaksun alennukseen voi käyttää vain yhtä alennusperustetta.
Kursseihin, joiden on hintaa jo alennettu ”perusmaksu x 0,5” -perusteella (ks. kohta 3),
ei myönnetä muita alennuksia.

Erityishinnoitelluista kursseista ei myönnetä alennuksia eikä kurssimaksusta
vapautuksia.

5. Opintosetelikurssit
Maksettaessa kurssi opintosetelillä kurssimaksusta ei anneta muita henkilökohtaisia
alennuksia. Opintosetelikurssin vähimmäishinta on 16 euroa.

6. Avoimen yliopiston kurssi- ja kuulustelumaksut
Avoimen yliopiston kursseissa noudatetaan 1,5 x perusmaksutaulukkoa. Ks. kohta 3d.
Niistä kursseista, joissa on luentokuulusteluja, peritään lisäksi 5 €:n koemaksu. Maksu
sisältää kuulustelun ja kaksi uusintakuulustelua.
Kirjallisuuskuulustelujen kuulustelumaksu on 15 €. Maksu sisältää kunkin
kirjallisuuskuulustelun kolme kuulustelukertaa.
Niistä kursseista, joissa on essee- tai oppimistehtäviä, peritään 15 € lisämaksu tehtävän
tarkastamisesta.

7. Kirjasto, avoimet oppimisympäristöt ja -palvelut
Kirjaston, avointen oppimisympäristöjen ja -palvelujen käyttö on maksutonta (esim.
avoin ateljee, mikrotuvat, avoin oppimiskeskus, opastus, opetus ja neuvonta).

8. Monistus-, materiaali- ja muut vastaavat maksut sekä pääsymaksut
Lautakunta oikeuttaa rehtorin päättämään monistus-, materiaali- ja muut vastaavat
maksut sekä asettamaan opiston tiloissa tapahtuviin esityksiin pääsymaksun
harkintansa mukaan. Osa kerätystä pääsymaksusta voidaan käyttää rehtorin päätöksen
mukaan esiintyvän ryhmän ja esityksen kustannuksiin.


