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Viihiiosaisten opiskelun tarpeet

Helsingin suomenkielisen tydvAenopiston kurssit on suunnattu yli l6-vuotiaille aikuisille.
Lukukausittain opiston ohjelmaan kuuluu noin 2500 kurssia kielistii liikuntaan. Opetusta annetaan
noin 99 700 tuntia. Erityisesti intensiivi- ja yhden lukukauden mittaiset kurssit ovat olleet erittliin
suosittuja. Opisto tarjoaa mycis kursseja, jotka tukevat opiskelijoiden itseopiskelua. Vuoden 2012
talousarvion mukaan verrattuna edelliseen vuoteen opiston palkka- ja muut menot on kasvaneet,
mutta myyntitulot eivZit ole nousseet menojen mukaisesti. Vuonna 2010 toimintatuotot olivat alle
1,9 miljoonaa euroa, kun taas toimintamenot ylittivat 13,5 miljoonaa euroa. Mielestiini opiston
ornien taysaikaisesti vuok-rattujen tilojen kalttdaste riippuu kursseihin osallistujista. Tiissl asia on
vielI parantamisen varaa.

Tydvlenopiston tarkoitus on jlirjestiiii eliniklisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan
eheyttii, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Lisiiksi opiston
opetussuunnitelman tavoitteen mukaan opiston on tarjottava helsinkiliiisille heidiin tarvitsemiaan
yleissivistdvi2i koulutuspalveluita asukkaan osallisuutta ja omaa vastuuta korostaen. Talla hetkellA
mielestlini opisto on kayttanlt liikaa resursseja harrastusmahdollisuuksien jilrjestiimiseen mutta
vastaavasti tydelamaiin valmentavia kursseja on suhteellisen viihin. Toisin sanoen mielestiini
opiston nykyisessa opetustarjonnassa tarvitaan entistd enemman mm. kielten ja tydelamassa
t[rkeiden taitojen kursseja. Lisiiksi ilmoittautumisen ajoittamisen puutteesta seuraa, etteivet aidosti
kiinnostuneet opiskelijat piiiise kursseille, kun taas moni ilmoittautunut ei my<ihemmin ilmesty
paikalle. Ratkaisuksi ehdotan joustavan ilmoittautumisen -ajatusta, jolloin iotkin kurssit voisi jatkua
osallistujien maaresta huolimatta. Kielikurssilla voi olla paljon keskeyttiineitii, mutta kurssille voisi
ilmoittautua myds kesken kurssin, jos opetuksesta vastaava opettaja siihen suostuisi.

Erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina kaupunkilaisilla on kasvava tarve omaksua uusia tietoja
ja taitoja. Siksi on mielestiini kriittiste, etta opiston uudessa opetussuunnitelmassa huomioidaan
nAita uusia haasteita ja laaditaan vastaava suunnitelma haasteisiin vastaamiseksi. Opisto symboloi
edullista koulutusta, joka tuo oppimismahdollisuuksia myds vlihiiosaisille. Samalla edulliset
kurssimaksut mahdollistavat kuitenkin viiiirinkiiytcikset, ja tiillii hetkellA kaikki viihiiosaiset ja
tyiittdmiit eivAt paase kursseille ilmoittautumisen rajoittamattomuuden takia. Tukeakseen
tydnsaantia olisi kurssilla merkitysta uudelleen tydllistymisen niikdkulmasta. Esioikeuden
saamiseksi opetukseen tulisi hakijan nelttae tydvoimatoimiston todistus tycittdmyydestii. Lisiiksi
ehdotan, etta opisto asettaa selkeht ilmoittautumisajat kaikille kursseille, ja asiasta tiedotetaan
etukateen. Lisiiksi erityisryhmille, mm. opiskelijoille, nuorisolle ja vanhuksille on annettava
etuoikeus kursseihin ilmoittautumisessa. Tiillii tavoin ikziiintyviin vaestdn m?i?iriin kasvu ja
vilhiiosaisten tarpeet integroidaan tydviienopiston opetuksen toimintasuunnitelmassa.

lsinki26.2.2Ol3


