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§ 39
Helsingin suomenkielisen työväenopiston ja Helsingin ruotsinkieli-
sen työväenopiston opiskelijoilta perittävät maksut ja maksujen 
alennusperusteet

HEL 2020-001911 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Helsingin suomenkielisen 
työväenopiston ja Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston opiskelijoilta 
perittävät maksut ja maksujen alennusperusteet ovat liitteen 1 mukaiset 
1.8.2020 alkaen.

Tämä päätös kumoaa tätä samaa asiaa koskevan lautakunnan päätök-
sen 8.5.2018 (§ 87).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Liitteet

1 Työväenopistojen maksut ja alennusperusteet 1.8.2020 alkaen
2 Työväenopistojen voimassa olevat kurssimaksut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (98/632) mukaan opiskelijoilta 
voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.  

Helsingin suomenkielisen työväenopiston ja Helsingin ruotsinkielisen 
työväenopiston maksut ja alennusperusteet yhtenäistettiin vuonna 
2018. Tuolloin maksujen taso pidettiin ennallaan. Nyt maksuja ja alen-
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nusperusteita selkeytetään ja yksinkertaistetaan. Samalla hintoihin teh-
dään pieniä muutoksia.

Hinnastoon luodaan lyhyille kursseille kaksi uutta maksupykälää, jolloin 
kurssien hinta nousee nykyistä tasaisemmin kurssin pituuden mukaan. 
Näin esimerkiksi yhden illan kurssi on jatkossa edullisempi kuin kahden 
illan kurssi.

Suomenkielisessä työväenopistossa on ollut normaaleja kursseja kal-
liimpia kursseja erityisesti liikunnassa. Nyt nämä erityishintaiset kurssit 
muutetaan normaalihintaisiksi, joten jatkossa liikuntakurssit hinnoitel-
laan samoin perustein kuin muut kurssit. Tämä selkeyttää hinnastoa, 
mutta pienentää kurssimaksutuloja. Tämän takia yleisiin kurssimaksui-
hin esitetään pieniä korotuksia. Yhden illan kurssihinta nousee 10 eu-
rosta 12 euroon, mutta on edelleen edullisempi kuin Espoon työväeno-
pistossa (14 euroa) ja Vantaan aikuisopistossa (17 euroa). Kokonai-
suutena kurssimaksut nousevat vain hieman.

Vapaalle sivistystyölle on annettu uusi lakisääteinen koulutustehtävä 
maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa. Nämä kurssit 
ovat maksuttomia. Samoin maksuttomia ovat maahanmuuttajataustai-
sille kotivanhemmille suunnatut kurssit ja vertaisryhmät. Nämä merki-
tään nyt lautakunnan päätökseen. 

Alennusryhmiin lisätään Kelan maksamaa kansan- ja takuueläkettä 
saavat henkilöt. Nämä henkilöt ovat pienituloisia, mutta eivät ole aiem-
min kuuluneet alennusryhmien piiriin. 

Kurssimaksut on pidetty edullisina, jotta mahdollisimman monella kau-
punkilaisella on mahdollisuus osallistua toimintaan. Lisäksi erilaisilla 
poikkeavahintaisilla kursseilla ja alennuksilla on voitu tarjota vielä mata-
lampi osallistumiskynnys monille erityisryhmille.

Vuonna 2019 suomenkielisessä työväenopistossa kerättiin kurssimak-
suja 1 930 345 euroa ja ruotsinkielisessä työväenopistossa 472 268 
euroa. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin 1 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hinnoista, mak-
suista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdis-
tettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501
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ville.ylikahri(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Liitteet

1 Työväenopistojen maksut ja alennusperusteet 1.8.2020 alkaen
2 Työväenopistojen voimassa olevat kurssimaksut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


