
Liite 2 Suomenkielinen työväenopisto, ruotsinkielinen työväenopisto ja opetusvirasto, yhdistämisen synergiaa ja ei synergiaa -taulukko

Helsingin 

työväenopisto

Helsingin 

ruotsinkielinen 

työväenopisto 

Arbis

Opetusvirasto Yhteensä SYNERGIAA EI SYNERGIAA

Asiakkaat Kaupungin yli 16-vuotiaat 

asukkaat                                           

kurssilaisten määrä                      

71 557                                   7,8 

% ei helsinkiläisiä

Kaupungin ruotsinkieliset yli 16-

vuotiaat asukkaat, jonkin verran 

myös alle 16-vuotiaita                

kaupungin henkilökunta 

(ruotsinkielen opetus)                         

kurssilaisten määrä              18 

174                                        15,9 

% ei helsinkiläisiä

Peruskouluikäiset lapset, 

toisen asteen koulutuksessa 

olevat nuoret,aikuislukion 

opiskelijat, ruotsinkielisessä 

esiopetuksessa ja 

päivähoidossa olevat lapset                

oppilaiden määrä            57  

000 (2009)

oppimispolkujen 

rakentaminen

Opetusvirastolla ja 

työväenopistoilla eri 

asiakassegmentit

Tuotteet kurssit  4 910,                   

opetustunnit  101 557                                                        

kansalaisopisto- opetus, 

taiteen perusopetus, avoin 

yliopisto-opetus

kurssit 1 153                     

opetustunnit   22 247   

kansalaisopisto-opetus                                                                  

kaupungin henkilökunnan 

ruotsinkielen opetus                                 

avoin yliopisto-opetus

peruskouluopetus, lukio-

opetus, toisen asteen 

ammatillinen opetus, 

ruotsinkielinen päivähoito ja 

esiopetus 

erilainen toimintakonsep-ti

Henkilöstö 106 vakinaista työntekijää, 

tuntiopettajia ja muita 

tuntipalkkaisia 872                         

26 vakinaista työntekijää, 254  

tuntiopettajaa

opetusviraston koko 

henkilöstö  5 982              

peruskoulujen ja lukioiden 

opettajat           4 125                                        

ammatillisten oppilaitosten 

opettajat 706                              

muu henkilöstö                  1 

151

vuorovaikutus 

tehostuu



Tilat Omia, aina käytössä olevia 

tiloja 12( 18 865 m2 )lisäksi 

opetusta tunneittain 41:ssä 

paikassa 

Omi a tiloja kaksi Dagmarinkatu 

3, 3 426 m2, Stoa 381 m2, 

yhteensä  3 744 

m2,rajoitettuina aikoina 

monitoimitalo Rastis ja Botby 

högstadieskola

peruskouluja 129                     

päivälukiota 37 aikuislukioita 

3                                       

ammatillisia oppilaitoksia 3

tiloja jo nyt 

yhteiskäytössä     

tilojen varaaminen ja 

yhteiskäyttö tehostuu

Organi-

sointi

Sivistystoimi                                

Suomenkielisen 

työväenopiston johtokunta                                        

Seitsemän osastoa, hallinto- ja 

kehittämisosasto ja kuusi 

alueopistoa

Sivistystoimi                             

Ruotsinkielisen työväenopiston 

johtokunta  

Sivistystoimi  

Opetuslautakunta  

suomenkielinen ja 

ruotsinkielinen jaosto neljä 

osastoa: perusopetuslinja, 

ruotsinkielinen päivähoito- ja 

koulutuslinja, nuoriso- ja 

aikuiskoulutuslinja, hallinto- 

ja kehittämiskeskus

 


Yksi virasto                   

Arbis osana 

ruotsinkielistä linjaa, 

sto osana 

suomenkielistä linjaa

sivistystoimen 

kokonais-

organisoinnin 

yksinkertaistumi-nen 

pelko vapaan sivistystyön 

aseman heikkenemisestä 

Talous Bruttobudjetti                                                       

Tilinpäätös 2009                                                                                                                            

Tulot 1 790 000                                                          

Menot 13 513 000                                                 

Netto 11 790 000                         

Bruttobudjetti                                                       

Tilinpäätös 2009                                                                                                                            

Tulot 440 000                                                          

Menot 2 771 000                                                  

Netto 2 412 000                            

Bruttobudjetti                                                       

Tilinpäätös 2009                                                                                                                            

Tulot 11 826 000                                                          

Menot 489 262 000                                                 

Netto 477 436  000                            

Tulot 14 000 000                                                          

Menot 506 000 000                                                  

Netto 482  000 000                            

Tukipalve-

luiden 

järjestä- 

minen

alueopistoilla omat 

opistoisännät, omat 

opistosihteerit, omat 

mikrotukihenkilöt, talous- ja 

henkilöstöhallinto hallinto- ja 

kehittämisosastolla

opistolla omat opistoisännät, 

omat opistosihteerit, omat 

mikrotukihenkilöt, talous- ja 

henkilöstöhallinto opistotalolla

kouluisännät Palmian 

henkilökuntaa 

henkilöstösäästö-jä     

tukipalveluissa, 

hallinon 

asiantuntijapalve-

luiden saatavuus 

kasvaa sto:ssa 



Tavoitteet             

mittarit

sitova tavoite 99 700 

opetustuntia 

sitova tavoite 22 000 

opetustuntia

peruskoulujen ja luki-oiden 

oppimistulokset ovat hyviä                                               

toisen asteen koulu-tuksessa 

tutkinnon suorittavien  

määrä nousee ja 

valmistusajat nopeutuvat

toimintaperiaatteet ja tavoitteet 

erilaiset


