
Helsingin suomenkielinen työväenopisto ja Helsingfors Arbis 
       

Maksut ja alennusperusteet 1.8.2020 alkaen 
 
 
1. Kurssimaksut  
    

Kurssin pituus h Hinta € 

1-4 12 

5-8 16 

9-12 20 

13-16 24 

17-20 28 

21–28 38 

29–36 52 

37–46 66 

47–56  78 

57–66 88 

67–78 98 

79–91 106 

92–   120 

 
Jos opiskelija ilmoittautuu kurssille sen jo kestettyä enemmän kuin puolet kurssin  
pituudesta, hän maksaa puolet kurssimaksusta. Alin maksu on aina vähintään 12 euroa.  
 
 
2. Yleisluennot ovat maksuttomia  
 
Yleisluennoille ei ole ilmoittautumisia. Mikäli luennolla on etukäteisilmoittautuminen, voidaan luennolta 
periä perusmaksu x 0,5. 
 
 
3. Maahanmuuttajille suunnatut luku- ja kirjoitustaidon kurssit, kotivanhempien kielikurssit ja 
vertaisryhmät ovat maksuttomia. 
 
 
4. Poikkeavat kurssimaksut 
 
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 suunnatut 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).  
e) Rehtori päättää muut normaalista poikkeavat kurssimaksut sekä kurssin maksuttomuuden.  

 
Alin maksu on aina vähintään 12 euroa.  
 
 
  



5. Alennusryhmät 
 
Kurssimaksu puoleen (0,5) hintaan myönnetään niille, jotka kurssille ilmoittautuessaan  

a) ovat työttömiä työnhakijoita 
b) ovat varus- tai siviilipalvelusmiehiä  
c) saavat äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea  
d) joilla on voimassa oleva toimeentulotukipäätös  
e) ovat opiskelijoita, joilla on voimassa oleva opiskelijakortti tai oppilaitoksen 
todistus opiskelusta 
f) Kelan maksamaa kansan- tai takuueläkettä saavat henkilöt 

 
Alin maksu on aina vähintään 12 euroa. Alennus ei koske kurssin materiaalimaksuja. 
  
Kurssimaksun alennukseen voi käyttää vain yhtä alennusperustetta. Kursseihin, joiden  hinta on jo 
alennettu ”perusmaksu x 0,5” -perusteella (ks. kohta 3), ei myönnetä muita alennuksia. 
 
Rehtori päättää opistonsa henkilöstölle suunnatuista alennuksista. 
 
 
6. Perumisehdot 
 
Ilmoittautumisen voi perua veloituksetta, jos kurssin alkuun on vähintään 7 päivää tai enemmän. Jos 
peruminen tapahtuu alle 7 päivää ennen kurssin alkua, peritään puolet kurssimaksusta ja vähintään 12 
euroa. Jos kurssipaikkaa ei peruta tai peruminen tapahtuu kurssin alkamispäivänä tai sen jälkeen, 
kurssimaksu peritään kokonaan. Rehtori päättää kurssikohtaisista poikkeavista perumisehdoista. 
 
Kurssimaksu palautetaan, jos opiskelija ei voi osallistua kurssille opiston kurssiin tekemän aika- tai 
paikkamuutoksen vuoksi.  
 
 
7. Opintosetelikurssit  
 
Maksettaessa kurssi opintoseteliavustuksella kurssimaksusta ei anneta muita alennuksia. 
 
 
8. 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.  
 
 
9. Kirjasto, avoimet oppimisympäristöt ja –palvelut 
 
Kirjaston, avointen oppimisympäristöjen ja -palvelujen käyttö on maksutonta.  
 
 
10. Monistus-, materiaali- ja muut vastaavat maksut sekä pääsymaksut  
 
Rehtori päättää monistus-, materiaali- ja muut vastaavat maksut sekä asettaa opiston tiloissa tapahtuviin 

esityksiin pääsymaksun harkintansa mukaan.  


