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HE mm. vapaa sivistystyö 11 b §

HEL 2016-008189 T 03 00 00

Arbis utlåtande: Undervisnings- och kulturministeriets begäran om utlåtande gällande ändring av 11 b § i lagen om 
fritt bildningsarbete

Helsingfors stads svenska arbetarinstitut motsätter sig förslaget till en 
sänkning av enhetspriset för medborgarinstitutens undervisningstim-
mar.  Verksamhetsförutsättningarna för medborgarinstituten krymper 
ytterligare om denna lagändring träder i kraft. Detta påverkar samhället 
negativt på en bred front i och med att landets medborgarinstitut och 
andra läroanstalter inom den fria bildningen är betydande aktörer i bild-
nings- och kultursektorn. 

Över en miljon finländare deltar i den fria bildningens verksamhet, vilket 
enligt aktuell forskning påverkar deras psykiska och fysiska välmående. 
Detta resulterar i sin tur i inbesparningar inom hälsovården, inte minst 
vad gäller den äldre befolkningen. I dagens samhälle där man strävar 
efter att äldre personer ska bo hemma, d.v.s. i sitt ursprungliga hem så 
länge som möjligt, har medborgarinstituten en särskilt viktig betydelse; 
instituten motverkar ensamheten och upprätthåller den åldrande befolk-
ningens fysiska och psykiska hälsa.

Också i integreringen av den ökande mängden invandrare spelar med-
borgarinstituten en stor roll. Instituten ordnar inte bara språkundervis-
ning och annan integrationsfrämjande undervisning utan är också en 
naturlig mötesplats för finländare och invandrare.

I lagen om fritt bildningsarbete stipuleras att kursavgifterna ska vara 
skäliga. Om den föreslagna sänkningen av enhetspriset träder i kraft, 
är risken överhängande att kursavgifterna inte mera kan hållas på en 
skälig nivå, i synnerhet som statsandelarna har sjunkit kontinuerligt se-
dan år 2011 medan kostnadsnivån däremot har stigit. En stor del av 
befolkningen har då inte mera möjlighet att delta, vilket strider mot 
grundlagens 16 §: Det allmänna skall (...) säkerställa lika möjligheter 
för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina sär-
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skilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla 
sig själv.

Upplysningar
Moa Thors, rektor, telefon: 0931070077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Helsingfors arbis

Moa Thors Pamela Granskog
rektor biträdande rektor
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