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1
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar konstatera att 
sammanträdet är lagligt och beslutfört och välja ledamöterna Pekka 
Tiusanen (reserv Eppie Elonranta) och Erwin Woitsch (reserv Ted 
Apter) att justera protokollet från detta sammanträde.

Föredragande
Rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, Rektor, telefon: 0931070077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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2
Verkställighet av besluten vid detta sammanträde

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar att de beslut som 
fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, 
om inte något annat har beslutats eller senare beslutas separat.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors
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3
BUDGETUTFALLET 30.11.2014 OCH PROGNOS 31.12.2014

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna 
budgetutfallet för kännedom

Sammandrag

Efter elva månaders verksamhet år 2014 har 531 258 euro av 
intäkterna influtit. Det är 93,2 % av det budgeterade beloppet. 
Kostnaderna uppgick till 2,8 miljoner euro, vilket utgör 86,9 % av 
budgeten. En jämn förbrukning skulle vara 91,7 %. 

De influtna kursavgifterna uppgår i slutet av november till 453 538 euro, 
vilket är 99,7 % av budgeten.  Anmälningarna till höstens kurser ligger i 
slutet av november fortfarande under med ca 10 % jämfört med hösten 
2013 men intäkterna för kursavgifterna beräknas flyta in enligt 
budgeten för år 2014.

I understöd och bidrag fås inte in 20 000 euro som budgeterats. Utfallet 
torde bli 9 000 euro. 

Hyror har influtit till 76,7 % och torde fås in enligt budgeten. 
Försäljnings- och övriga intäkter har influtit 34 224 euro vilket är 68,4 % 
av budgeten. De här intäkterna kommer inte att nå upp till det 
budgeterade beloppet på sammanlagt 50 000 euro utan beräknas att 
uppgå till ca 38 000 euro vid årets slut.  

Av de totala kostnaderna utgör personalkostnaderna ca 73 %. Utfallet 
av personalkostnaderna är 87,8 % av de budgeterade och är tillräckliga 
år 2014.

Utfallet för köp av tjänster och materialanskaffningar uppgår till 74,3 
respektive 75,7 % av de budgeterade anslagen. En del extra utgifter för 
institutets 100-årsjubileum har betalts från de här kostnadsposterna då 
externa bidrag för jubileumsfesten inte har erhållits. 

Det enda bindande målet som stadsfullmäktige har ställt är 22 500 
hållna lektioner. Under vårterminen hölls 11 603 undervisningstimmar. 
Då ca en vecka återstår av höstterminen beräknas att de hållna 
lektionernas antal kommer att uppgå till 22 550 år 2014. 

Man kan konstatera att det i slutet av november 2014 inte har 
framkommit något oförutsett och att kostnaderna för verksamheten 
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hålls inom årets budgetram. Intäkterna kommer inte att nå upp till det 
budgeterade beloppet utan blir ca 23 000 euro lägre.

Investeringarna förverkligas enligt budgeten. 

Föredragande
Ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Lena Elander, Ekonomichef, 0931049488

lena.elander(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Budget prognos november

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BE5D9908C-5F6D-425E-9662-833738529BBF%7D&vsId=%7BB9278212-D7FC-4CE5-93A3-9FE79F80C42A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BE5D9908C-5F6D-425E-9662-833738529BBF%7D&vsId=%7BB9278212-D7FC-4CE5-93A3-9FE79F80C42A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BE5D9908C-5F6D-425E-9662-833738529BBF%7D&vsId=%7BB9278212-D7FC-4CE5-93A3-9FE79F80C42A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BE5D9908C-5F6D-425E-9662-833738529BBF%7D&vsId=%7BB9278212-D7FC-4CE5-93A3-9FE79F80C42A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BE5D9908C-5F6D-425E-9662-833738529BBF%7D&vsId=%7BB9278212-D7FC-4CE5-93A3-9FE79F80C42A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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1
Helsingfors arbis förslag till budget för år 2015 och ekonomiplan för 
2016-2017

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar godkänna Helsingfors 
arbis förslag till budget för år 2015 och ekonomiplan för 2016-2017.

Sammandrag

Institutets budget för år 2015 och dispositionsplan 

Stadsfullmäktige godkände 12.11.2014 budgeten för år 2015 samt 
ekonomiplanen för åren 2015–2017. Utgiftsramen för år 2015 har för 
Arbis sänkts med 4 000 euro från direktionens förslag medan 
inkomsterna hållits enligt förslaget. Sänkningen beror på en extra 
inbesparing på 4 miljoner euro för stadens alla verk utom för 
Utbildnings-, Social- och hälsovårds- och Räddningsverket. 

Ramen för Helsingfors arbetarinstitut gavs enligt följande (1 000 euro):

                                     BS 2013         BU 2014             Ram  2015   

Inkomster                       690                570                   530

Utgifter                         -3 124             -3 223                -3 219

Verksamhetsbidrag        -2 433             -2 653                -2 689

Inkomster

Ramen för inkomster är 40 000 euro mindre i budgeten för år 2015 
jämfört med år 2014. Kursavgifterna väntas inbringa 460 000 euro, det 
är 5 000 euro mera än vad prognosen för budgetens utfall för år 2014 
visar. Kurspriserna från och med 1.8.2015 diskuteras på marsmånads 
möte 2015 då man har en noggrannare uppföljning av läsåret 2014-
2015. 5 000 euro mera i kursavgifter betyder en förhöjning på i 
genomsnitt 5 %. Genom att öka fyllnadsgraden på kurser inbringar 
kurserna mera intäkter och effektivitetsgraden höjs. Understöd och 
bidrag beräknas inbringa 10 000 euro. Man anhåller aktivt om 
projektpengar samt om studiesedlar. För att få in 30 000 i 
hyresinkomster förs en effektiv marknadsföring av Arbis utrymmen för 
utomstående hyresgäster. En justering av hyrorna från och med 
1.8.2015 diskuteras också i mars. Övriga inkomster består bl.a. av 
sålda kurser till stadens övriga verk samt till utomstående.

Utgifter
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Utgifterna har beräknats utgående från att 22 500 undervisningstimmar 
förverkligas. Personalen består av 27 månadslöntagare och ca 250 
timlärare och extra personal. Lönekostnaderna har beräknats utgående 
från gällande avtal.

Verksamheten år 2015 är planerad så att kurserna i huvudsak ordnas i 
institutets egna utrymmen på Dagmarsgatan 3 och i Stoa. Några 
utrymmen hyrs av stadens skolor främst för slöjd och gymnastik och av 
utomstående hyrs en simhall och ett fotolaboratorium.

Investeringar

Ramen för investeringar i lös egendom är 46 000 euro år 2015.

Prestationsmål

Bindande prestationsmål är 22 500 undervisningstimmar.

Produktiviteten

För att förbättra produktiviteten strävar man bl.a. efter att höja 
deltagarantalet på kurserna samt att effektivera uthyrningen.

Föredragande
Ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Lena Elander, Ekonomichef, 0931049488

lena.elander(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Budget 2015 och ekonomiplan 2016 - 2017

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2AE59153-A294-4D7B-A592-10D4EFEEA693%7D&vsId=%7B236132FA-9B70-40C5-BFFB-06680DC380D1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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4
Ansökan om sänkt hyra, Pohjola-Norden

HEL 2014-014667 T 10 01 03

Förslag till framställning

Direktionen för svenska arbetarinstitutet föreslår en sänkt hyra för 
Pohjola-Nordens ungdomsförbund, som arrangerar en kurs i isländska 
24.1.2015. Hyran för ett klassrum föreslås bli 75 euro + moms 24%.

Föredragandens motiveringar

Pohjola-Nordens ungdomsförbund (PNU) är en partipolitiskt obunden, 
icke-vinstdrivande ungdomsorganisation vars mål är att främja nordiskt 
samarbete och skapa möten mellan ungdomar i de nordiska länderna. 
Lördagen den 24.1.2105 planerar PNU att ordna en introduktionskurs i 
isländska. Kursen är gratis och öppen för alla intresserade i åldern 
15–29 år. Kursen börjar kl 11.00 och slutar kl 16.00. Den normala 
hyran för ett klassrum är 150 euro/dag. Föredraganden föreslår att 
direktionen sänker hyran för Pohjola-Nordens ungdomsförbund till 75 
euro/dag + moms 24%.

Föredragande
Rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor, telefon: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi
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5
Ansökan om sänkt hyra, Suomen Sosiaalifoorumi

HEL 2014-013679 T 10 01 03

Förslag till framställning

Direktionen för svenska arbetarinstitutet föreslår att Helsingfors arbis 
direktion beviljar Attac rf, som ansvarar för Suomen Sosiaalifoorumi 
2015, en sänkning av hyran för Arbis lokaliteter. 
Hyran inklusive kostnader för vaktmästare och städning föreslås bli 
2500 + moms 24%.

Föredragandens motiveringar

Suomen Sosiaalifoorumi är ett nationellt oregistrerat evenemang som 
arrangeras av olika organisationer och det har hållits på Arbis sedan ett 
tiotal år. Arrangör för forumet 2015, Attac rf, har skickat in en anhållan 
om sänkt hyra för nästa års evenemang 25–26.4.2015. I år betalade 
man 2480 € + moms. Under evenemanget används festsalen, 
gymnastiksalen, auditoriet och flera klassrum. Den normala hyran för 
enbart klassrummen, festsalen och gymnastiksalen är 5200 € + moms. 
Föredraganden föreslår att direktionen sänker hyran för Suomen 
Sosiaalifoorumi till 1250 €. Dessutom åläggs Suomen Sosiaalifoorumi 
att stå för vaktmästar- och städkostnaderna, som uppgår till 1250 €. 
Hyran skulle alltså sammanlagt bli 2500 € + moms 24%. 

Föredragande
Rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, Rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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6
Protokollet framlagt

HEL 2014-013680 T 00 01 00

Förslag till framställning

Direktionen för svenska arbetarinstitutet föreslår att protokollet ska 
hållas offentligt framlagt på Helsingfors stads registratorskontor, Norra 
Esplanaden 11-13, sjätte vardagen efter sammanträdet.

Föredragandens motiveringar

Med stöd av § 9 i Helsingfors stads förvaltningsstadga beslutar 
direktionen att protokollen hålls offentligt framlagda på stadens 
registratorskontor sjätte vardagen efter sammanträdet.

Föredragande
Rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, Rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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7
Helsingfors arbis utlåtande om Lokalcentralens förfrågan om 
byggnadsprogrammet för 2016-2025

HEL 2014-012956 T 02 02 00

Förslag till utlåtande

Direktionen för svenska arbetarinstitutet ger följande utlåtande

Direktionen konstaterar att byggnadsprogrammet för åren 2015–2024 
för Helsingfors arbis del motsvarar projektplanen för den 
grundläggande reparationen. Direktionen utgår också ifrån att 
Lokalcentralen lyssnar till personalens argument och att de 
ursprungliga planerna på att bygga om två klassrum till flera arbetsrum 
för två personer bibehålls.

Föredragandens motiveringar

Lokalcentralen begär i ett brev daterat 27.10.2014 om ett utlåtande om 
sitt byggnadsprogram för åren 2015–2024. I byggnadsprogrammet 
ingår den grundläggande reparationen av Arbis fastighet på 
Dagmarsgatan 3 år 2016–2017. Enligt programmet har lokalcentralen 
avsatt 0,29 miljoner euro på år 2015, 3,94 miljoner euro på år 2016 och 
4,99 miljoner euro på år 2017 för detta ändamål, sammanlagt 9 220 
000. Om den summa som redan använts räknas med motsvarar detta i 
stort den summa på 9 598 000 € som reparationen beräknas kosta 
enligt projektplanen från 31.12.2013 och det första planeringsmötet 
som hölls 7.3.2014. 

När direktionen godkände projektplanen för den grundläggande 
reparationen på sitt möte 6.2.2014 ingick i beslutet en klausul om att 
Arbis får delta i planeringen av hur reparationen förverkligas redan 
under förhandlingsförfarandet och hålls ajour med hur 
reparationsplanerna framskrider. Nu har emellertid ritningarna för 
lärarnas och en del av kanslipersonalens arbetsrum måndag 1.12.2014 
ändrats på uppmaning av Lokalcentralen utan att Arbis har hörts i 
frågan. På planeringsmötet följande dag skulle ändringen klubbas 
igenom. Rektor tog upp frågan i ledningsgruppen, med den 
kanslipersonal som ändringen skulle beröra och med lärarna. Alla 
berörda parter motsatte sig omplaneringen, vilket rektor meddelade 
dels per e-post till Lokalcentralen på tisdag morgon, dels på 
planeringsmötet senare samma dag. Lokalcentralens företrädare ville 
dock inte godkänna Arbis ståndpunkt utan hänvisade till att stadens 
linje redan länge varit att bygga en form av öppna kontorslandskap 
med ett par s.k. tysta rum (monitilatoimisto). Lokalcentralen har under 
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hela processens gång varit representerad i planeringsgruppen och 
föredragande ställer sig frågande till varför Lokalcentralen inte tagit upp 
detta alternativ i ett tidigare skede. Att presentera en så stor förändring 
i slutskedet av planeringsprocessen som ett faktum som inte kan 
emotsägas, är inte sakligt i ett demokratiskt fungerande 
stadsmaskineri.

Argument som talar för den ursprungliga planen att klassrummen 
byggs om till arbetsrum för två personer:

 De 10 planeringsansvariga lärarna fungerar som chefer på 
mellannivå med sammanlagt ca 250 anställda och behöver 
därför egna arbetsrum, dels för rofylld planering, dels för att 
kunna ta emot de anställda (timlärarna) och diskutera med dem.

  

 Handledning av invandrare kräver rum där man kan diskutera 
ostört och sekretessbelagt. Handledningen pågår under hela 
året.

  

 Några små bokhyllor räcker inte som förvaring. Läraryrket är inte 
ett papperslöst yrke. Planeringsansvariga lärare har en stor del 
pedagogiskt material som timlärarna ska ha tillgång till. Detta 
kräver mer utrymme än några små bokhyllor.

  

 Också Arbis it-stödperson måste ha plats för den apparatur han 
servar och installerar.

  

 Stora internationella bolag börjar allt mer överge öppna 
landskap (bl.a. Elektrolux, där en av Arbis anställda arbetade 
när man övergav det flexibla öppna landskapet).

  

 Suomenkielinen työväenopisto (närmast jämförbart med Arbis) 
har valt samma modell (grundrenoverades 2010). Deras lärare 
sitter i arbetsrum med 2–3 i samma rum.
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 I klassrummet är lärarna omgivna av andra människor och 
måste mellan lektionerna kunna dra sig tillbaka för att planera 
ostört. Deras jobb kräver kreativt tänkande.

  

 Det nuvarande lärarrummet fungerar ypperligt som ett pausrum 
för friare samvaro.

  

 I detta nu finns det två grupper på fem personer som jobbar i 
samma arbetsutrymme, till en del åtskilda enbart med skärmar, 
och som kontinuerligt talar om problem med arbetsron. 

Också aktuell forskning stödjer dessa tankegångar:

Urs Fischbacher, professor i ekonomi vid Universität Konstanz i 
Tyskland har nyligen genomfört en studie. Han och hans kollegor fann 
att den eventuella ökning av samarbete som uppstår till följd av öppna 
kontorslandskap har tydliga vinnare och förlorare. De individer som ofta 
söker hjälp ifrån sina kollegor drar stor nytta av att det saknas fysiska 
barriärer mellan de anställda, medan de som får hjälpa till reducerar sin 
prestationsförmåga avsevärt. Studien pekar på att det krävs stora 
mentala resurser för att kunna koncentrera sig på sin egen 
arbetsuppgift samtidigt som individen ständigt blir avbruten av frågor 
från andra, något som inverkar negativt på människans 
informationsbearbetning och produktivitet.

 Käser, P. A. W., Fischbacher, U., & König, C. J. (in press). 
Helping and Quiet Hours: Interruption-Free Time Spans Can 
Harm Performance. Applied Psychology. 2012

Helena Jahncke vid Luleås tekniska universitet visar i sin forskning hur 
stor ekonomisk förlust prestationstappet i de öppna landskapen orsakar 
organisationer och företag. En beräkning på 110 anställda visade ett 
prestationstapp på två procent och en förlust på en miljon kronor om 
året. Cognitive performance and restoration in open-plan office noise, 
http://www.prevent.se/Arbetsliv/Artikel/2012/Trottare-medarbetare-i-
oppna-landskap/

Föredragande
Rektor
Moa Thors

Upplysningar
Pamela Granskog, telefon: 0931049476

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi
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Bilagor

1 Hanketiedustelu 27102014
2 Suunnittelukokousptk Nro 1 09122013
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Verksamhetsplan för välmående på Helsingfors arbis 2015

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna 
verksamhetsplanen för kännedom.

Föredragandens motiveringar

I ett e-postmeddelande från 5.11.2014 uppmanas alla stadens verk och 
affärsverk att lämna in en verksamhetsplan för välmående på 
arbetsplatsen år 2015 senast 28.11.2014. Planen ska godkännas av 
verkschefen. 

Planen följer stadens program för välmående på arbetsplatsen under 
åren 2014–2017 och tar upp frågor kring arbetssamfundets 
verksamhetsprinciper, arbetsförhållanden, säkerhet på arbetsplatsen, 
personliga resurser, hantering av arbetet, arbetsplatshälsovård och 
arbetarskydd.

Föredragande
Rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, Rektor, 0931070077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Verksamhetsplan för välmående på Helsingfors arbis 2015
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Utlåtande om det nya lagförslaget för fritt bildningsarbete

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna 
redogörelsen för kännedom.

Föredragandens motiveringar

Lagen om fritt bildningsarbete håller för tillfället på att uppdateras. 
Förändringarna ska träda i kraft 1.1.2016 och handlar dels om 
strukturförändringar, dels om förändringar i finansieringen. 
Kommunerna har under höstens lopp ombetts att ge två utlåtanden om 
det nya lagförslaget. Eftersom tidtabellen var stram och inföll mellan 
direktionsmötena, ombads rektorerna för stadens arbetarinstitut att ge 
sin syn på saken som underlag för stadens utlåtande. 

Den största förändringen i finansieringsmodellen för 
medborgarinstituten är att landets alla institut kommer att ha samma 
enhetspris per statsandelstimme som de tilldelas - hittills har större 
städer med en befolkningstäthet på över 100 personer/m2 haft ett 
högre enhetspris. En annan förändring är att 90 % av antalet 
statsandelar föreslås bli fast, medan 10 % skulle delas ut på basen av 
förändringar i befolkningsstrukturen, arbetslöshetsgraden och andelen 
invandrare. Andelen statsandelar ses årligen över men beräknas 
utgående från ett medeltal av förverkligade timmar under de tre 
föregående åren. På detta sätt uppnår man en större stabilitet och 
tillfälliga svackor i verksamheten får inte så radikala följdverkningar. För 
att inte förändringarna i euro ska bli alltför för stora för något institut har 
man vid sidan om utarbetat en utjämningskalkyl, enligt vilken 
Helsingfors arbis skulle få ungefär lika stor pott som tidigare.

Strukturförändringarna handlar om att man vill se till att instituten är 
tillräckligt stora för att kunna säkra en hög kvalitet och att det finns 
ekonomiska förutsättningar i kommunen att driva instituten. I 
lagförslaget betonar man också starkt samarbetet mellan olika 
läroanstaltsformer, något som Arbis redan gått in för.

Rektorerna hade sålunda inga invändningar mot lagförslaget.

Föredragande
Rektor
Moa Thors


