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§ 1004
Iltakouluasia: Suomen- ja ruotsinkielisten työväenopistojen 
organisointiselvityksen tilanne

Pöydälle 07.11.2011

HEL 2011-006817 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 11 ja 12 sekä 
sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 2 
esityslistan viimeisinä asioina.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1 Työväenopistojen organisointi raportti 13.4.2011.pdf
2 Suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto.pdf
3 Työväenopistot ja opetusvirasto.pdf
4 Kaikki pääkaupunkiseudun kansalaisopistot.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen suomen- ja 
ruotsinkielisten työväenopistojen organisaatioiden 
uudistamismahdollisuuksista sekä Helsingin että pääkaupunkiseudun 
tasolla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 15.11.2010 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn 
vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpanopäätöksessä kehottaa talous- 
ja suunnittelukeskusta selvittämään suomen- ja ruotsinkielisten 
työväenopistojen organisaatioiden uudistamismahdollisuudet sekä 
Helsingin että pääkaupunkiseudun tasolla.  

Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt suomen- ja ruotsinkielisten 
työväenopistojen organisaatioiden uudistamismahdollisuuksia sekä 
Helsingin että pääkaupunkiseudun tasolla. 
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Selvityksessä tarkasteltiin viittä eri vaihtoehtoa: suomenkielisen 
työväenopiston ja ruotsinkielisen työväenopiston yhdistäminen, 
työväenopistojen ja opetusviraston yhdistäminen, pääkaupunkiseudun 
koko kansalaisopistotoiminnan yhdistäminen, pääkaupunkiseudun 
ruotsinkielisen kansalaisopistotoiminnan yhdistäminen sekä Vantaa ja 
Helsingin ruotsinkielisen kansalaistoiminnan yhdistäminen.

Näiden vaihtoehtojen lisäksi selvitettiin yhteistyössä suomenkielisen 
työväenopiston ja sen johtokunnan kanssa suomenkielisen 
työväenopiston sisäisen organisoinnin kehittämistä.

Johtopäätöksenä on, että suomenkielistä työväenopistoa ja 
ruotsinkielistä työväenopistoa ei yhdistetä eikä niitä liitetä 
opetusvirastoon.  Pääkaupunkiseudulla kansalaisopistojen 
yhdistäminen toisi synergiaetuja, mutta nykyisessä tilanteessa ei 
pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen yhdistämisen tarkempaa 
selvittämistä esitetä. Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 
toimesta jatketaan suomenkielisen työväenopiston organisaation 
kehittämistä siten, että alueopistot lakkautetaan ja muodostetaan uudet 
osastot siten, että osastojen määrä vähenee ja hallintoa keskitetään 
yhteen osastoon.

Kaupunginhallituksen kokouksessa asiantuntijana on läsnä 
talousarviopäällikkö Tuula Saxholm.
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