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§ 12
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade konstatera att 
sammanträdet var lagligt och beslutfört och välja ledamöterna Ted 
Apter och Erwin Woitsch att justera protokollet från detta sammanträde.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 13
Verkställighet av besluten vid detta sammanträde

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade 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
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 14
Val av rektor för Helsingfors arbis

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Direktionen beslutade att för fullmäktige föreslå att Moa Thors blir vald 
till rektor för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut från 1.11.2014.

Behandling

Direktionen beslutade konstatera att Moa Thors var jävig och varken 
deltog i behandlingen av ärendet eller var närvarande då det 
behandlades.

Rektor Gunborg Gayer var frånvarande under intervjun med Moa 
Thors.

Gunborg Gayer: Efter att direktionen har intervjuat fil.mag. Moa Thors 
förslår föredraganden, att direktionen för fullmäktige föreslår att hon blir 
vald till rektor för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut från 
1.11.2014.

Föredragande
rehtori
Gunborg Gayer

Upplysningar
Annika Grönqvist, telefon: 09 310 494 86

annika.gronqvist(a)arbis.hel.fi

Bilaga

1 27 3 2014 Rektorstjänsten sammanställning.pdf

Utdrag

Utdrag bilaga till utdraget
Anna Villeneuve Förslagstext

Bilaga 1

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Rektor ********** har av direktionen anhållit om och beviljats avsked 
från 1.11.2014 på grund av uppnådd pensionsålder. Fullmäktige har på 
sitt möte 11.12.2013, § 446, beviljat rektor avsked från 1.11.2014. 
Enligt Helsingfors arbis instruktion, § 10, är det stadsfullmäktige som 
på förslag av direktionen utser rektor. 

Stadsstyrelsen har på sitt möte 16.12.2013, § 1349, uppmanat 
Helsingfors stads svenska arbetarinstitut att i enlighet med föreskrivna 
krav på behörighet, språkkunskaper och lön ledigförklara tjänsten. 
Direktionen uppmanade på sitt möte 6.2.2014, § 8, ledningen på 
institutet att ledigförklara tjänsten.

En annons om tjänsten som rektor vid Helsingfors arbis har 12.2.2014 
ingått i Hufvudstadsbladet, Helsingin sanomat och Metrolehti. 
Ytterligare har tjänsten ledigförklarats i stadens elektroniska 
rekryteringssystem. Ansökningstiden gick ut 3.3.2014 kl.16.00. 

Rektorsbehörigheten beskrivs i ”Förordningen om behörighetsvillkoren 
för personal inom undervisningsväsendet” (F 986/1998). Behörighet 
som rektor har en person med högre högskoleexamen, sådan 
behörighet som lärare för undervisningsformen i fråga som föreskrivs i 
denna förordning, tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter samt 
examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen 
godkända grunder, slutfört studier i undervisningsförvaltning 
omfattande minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller 
har på annat sätt erhållit tillräcklig kännedom om 
undervisningsförvaltning. 

I instruktionen för Helsingfors arbis § 9 mom. 1 sägs om rektors 
behörighet: Behörighetsvillkor för verkschefen och biträdande rektorn 
är högre högskoleexamen, föreskriven rektorsbehörighet och 
erfarenhet av administration och ledarskap.

I stadens språkstadga § 2 mom. 3 sägs det ytterligare att om ett organs 
protokollsspråk är svenska, krävs det av chefen för ett verk underställt 
organet har (…) utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga både 
skriftliga och muntliga kunskaper i finska. 

Ytterligare sägs i arbetsbeskrivningen för rektor för Helsingfors arbis, 
att rektor ska ha ”kännedom om den fria bildningen och 
vuxenutbildning i praktiken, en kreativ förmåga till problemlösning, god 
förmåga att leda och handleda personalen, självständighet och 
initiativförmåga, bred allmänbildning och goda samhällskontakter, 
förmåga att samarbeta, förtrogenhet med offentlig förvaltning.”
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När ansökningstiden för rektorstjänsten gick ut hade tolv personer sökt 
tjänsten. Av dessa är åtta behöriga och fyra obehöriga. Rektor har gjort 
en sammanställning av de sökandes meriter i bilaga 1

Utgående från sina meriter har ********** kallats till intervju 14.3.2014, 
då direktionsordföranden 

********** Intervjuarna konstaterar, att fil.mag. Moa Thors har de 
entydigt bästa formella meriterna av alla sökande. Dessutom har hon 
den mest gedigna kunskapen i ledarskap, både genom de utbildningar 
hon har genomgått och genom sitt mångåriga arbete både som 
orkesterdirigent och som biträdande rektor vid Helsingfors arbis. Också 
kunskapen om Helsingfors förvaltning är god.

18.3.2014 har ********** per e-post meddelat, att hon drar tillbaka sin 
ansökan.

19.3.2014 har ********** per e-post meddelat, att hon drar tillbaka sin 
ansökan

Med utgångspunkt i de sökandes meriter och de intervjuer som 
genomförts föreslår föredraganden, att fil.mag. **********  ytterligare blir 
intervjuad av direktionen i närvaro av biträdande stadsdirektör Riva 
Viljanen

Föredragande
rehtori
Gunborg Gayer

Upplysningar
Annika Grönqvist, telefon: 09 310 494 86

annika.gronqvist(a)arbis.hel.fi

Bilaga

1 27 3 2014 Rektorstjänsten sammanställning.pdf

Utdrag

Utdrag bilaga till utdraget
Anna Villeneuve Förslagstext

Bilaga 1

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 11.12.2013 § 446

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00
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Beslut

Stadsstyrelsen beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag föreslå 
att stadsfullmäktige ska besluta följande:

Stadsfullmäktige beslutade bevilja rektor Gunborg Gayer avsked från 
tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet med anledning av att 
hon går i pension räknat från 1.11.2014.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Stadsstyrelse 02.12.2013 § 1290

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige ska besluta
följande:

Stadsfullmäktige beslutar bevilja rektor Gunborg Gayer avsked från 
tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet med anledning av att 
hon går i pension räknat från 1.11.2014.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Ritva Viljanen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 15
Prognos 1 för budgetutfallet för år 2014

Beslut

Antecknades för kännedom.

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt Helsingfors stadsstyrelses direktiv skall första prognosen för 
budgetens utfall ges senast 10.4.2014. Prognosen skall ges både i 
euro och för de bindande målen. Ett protokollsutdrag av vilket det 
framgår till vilka åtgärder som skrids utgående från prognosen, skall 
ges till stadskansliet.

Kursverksamheten år 2014 har startat enligt den kursplanering som 
gjorts upp för läsåret2013–2014. Det enda bindande målet som 
stadsfullmäktige har ställt är 22 500 hållna lektioner. Bokslutet för år 
2013 och statistik över hur våren 2014 förverkligas, ligger till grund för 
planeringen för följande läsår för att det bindande målet ska uppnås 
inom budgetramen.

Man kan konstatera att det i mitten av mars 2014 inte har framkommit 
något som skulle sätta speciell press på årets budget. Planeringen för 
100-årsjubileet är på slutrakan och vissa extra kostnader kommer att 
uppstå. Det mesta av verksamheten runt jubileet ingår dock i den 
normala kursverksamheten. Rektor har ansökt om 9 500 euro i bidrag 
från Oskar Öflunds stiftelse för jubileumsfesten. Strävan är dock att 
festen ryms inom den givna budgeten.

Det nuvarande kurshanteringsprogrammet, som inte innehåller 
tillräckliga rapporteringsmöjligheter, tas ur bruk efter vårterminen och 
ersätts från och med höstterminen av programmet KURSOR. Det blir 
då lättare att få fram olika statistikuppgifter som t.ex. planerade och 
hållna lektioner.

Målet är att det bindande målet på 22 500 lektioner uppfylls inom 
ramen för budgeten. Det är därför inte under rådande omständigheter 
nödvändigt att göra ändringar i verksamhetsplanen för år 2014.
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Investeringarna förverkligas enligt budgeten. 

En tabell för budgetens utfall per 27.3.2014 och prognosen 31.12.2014 
delas ut på mötet.

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander
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§ 16
Ändring av avgiften för matlagningsdemonstrationer

HEL 2014-002759 T 02 05 00

Beslut

Direktionen godkände förslaget till ändrad kursavgift för 
matlagningsdemonstrationer för Helsingfors arbis från 1.8.2014. Det 
nya priset är 12 euro.

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander

Upplysningar
Lena Elander, ekonomichef, telefon

lena.elander(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Direktionen för Helsingfors arbis godkände 5.12.2013, § 52, nya 
kursavgifter för institutet från 1.8.2014. Beslutet omfattade också 
matlagningsdemonstrationerna vars pris fastställdes till 15 euro per 
person per gång. Förhöjningen var 50 % då priset under läsåret 2013-
2014 varit 10 euro. Under läsåret har det ordnats 12 
matlagningsdemonstrationer som i medeltal har besökts av 17 
personer. Matlagningsdemonstrationerna har gett ca 2 100 euro i 
inkomster, vilket utgör 0,5 % av kursavgifterna som totalt år 2013 
uppgick till 454 636 euro.

Efter att beslutet om kursavgifterna blivit känt har det framförts åsikter 
om att en prishöjning på 50 % är för stor att genomföras på en gång. 
En så stor prishöjning kan skrämma bort deltagare i stället för att ge en 
liten tilläggsinkomst i kursavgifter. Direktionen beslöt också att 
avgifterna från och med år 2014 justeras årligen, vilket ger en möjlighet 
att inför varje budgetbehandling granska de olika avgifterna på nytt.

Föredraganden föreslår att direktionens beslut för priset på 
matlagningsdemonstrationer ändras från 1.8.2014 att vara 12 euro per 
person och gång.

Föredragande
ekonomichef
Lena Elander
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Upplysningar
Lena Elander, ekonomichef, telefon

lena.elander(a)arbis.hel.fi
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§ 17
Anhållan om befrielse från hyra

HEL 2014-003446 T 10 01 03

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade att bevilja 
Feministiskt Forum befrielse från hyra för sitt evenemang i november 
2014.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Ansokan_om_befrielse_fran_hyra_Feministiskt_Forum.pdf

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Feministiskt forum är ett evenemangskoncept som består av en hel 
dag av olika seminarier, paneldebatter, workshopar och föreläsningar. 
Finlands första Feministiska forum arrangerades 9.11.2013 på Arbis i 
Helsingfors, av de feministiska tidskrifterna Astra och Tulva, 
Seriecentralen, nätverket Antirasism X och ämnesföreningen för 
genusvetenskap vid Helsingfors universitet Vastakarva. Forumet 2013 
var en succé och man fick mycket positiv respons från besökarna. 

Bakgrunden till forumet 2013 var ett behov av en diskussion om hur 
man vill att vårt samhälle ska se ut och hur man ska nå dit. De senaste 
åren har de extrema och hatiska rösterna i samhällsdebatten fått allt 
större utrymme och med dem kommer en större intolerans och rasism. 
Därför ville initiativtagaren Astra importera det svenska konceptet 
Feministiskt Forum till Finland, som en plats för en öppen och tolerant 
debatt om samhället och kulturen ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Genom att göra FemF till ett årligen återkommande evenemang vill 
man skapa ett samlande forum för jämställdhetsdebatten i Finland.

Ett viktigt mål med forumet är att skapa möten mellan olika åsikter, 
generationer och språk. I dag finns det enligt arrangörerna alldeles för 



Helsingfors stad Protokoll 2/2014 12 (29)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/4
27.03.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

lite dialog över generationsgränser, och därför skulle Arbis, som 
besöks av många olika människor i alla åldrar, vara ett perfekt ställe för 
forumet.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Ansokan_om_befrielse_fran_hyra_Feministiskt_Forum.pdf
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§ 18
Verksamhetsberättelse över kalenderåret 2013

HEL 2014-003654 T 00 01 01

Beslut

Direktionen godkände Helsingfors arbis verksamhetsberättelse för år 
2013, konstaterar att det bindande målet om 22 000 
undervisningstimmar är uppnått och sänder verksamhetsberättelsen till 
stadsstyrelsen.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Verksamhetsberättelse2013.pdf

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Anna Villeneuve Förslagstext

Bilaga 1

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Förvaltningscentralen har i sitt brev av 26.1.2011 redogjort för rutinerna 
med verksamhetsberättelserna för de kommunala verken. Enligt brevet 
uppmanar stadsstyrelsen verken i sitt beslut av 22.12.1997, § 1946, att 
årligen redovisa för sin verksamhet och sända redovisningen till 
stadsstyrelsen för kännedom. Enligt beslutet kallas verkens 
årsrapporter verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen skall godkännas av direktionen senast inom 
mars månad. Den skall sedan läggas ut på verkets egna hemsidor. 
Stadsstyrelsen rekommenderar att verken i allt högre grad övergår till 
att publicera sin verksamhetsberättelse på webben. I samklang med 
denna rekommendation trycker Arbis i år inte upp 
verksamhetsberättelsen, utan har den enbart på webben.
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Verksamhetsberättelsen skall erbjuda sina läsare en klar och redig 
beskrivning av verkens verksamhet, hur målen har uppnåtts, ekonomin, 
personalen och organisationen. De viktigaste uppgifterna ges för de 
senaste fem åren. Ytterligare skall man i verksamhetsberättelsen 
redogöra för väsentliga förändringar inom verksamhet och 
organisation. Åtminstone följande information skall ingå:

– Hur de bindande målen har uppnåtts

– Information om de förverkligade utgifterna och inkomsterna

– Mängden personal och utvecklingen av den

– Större investeringar

– En miljörapport

Föredraganden konstaterar, att Helsingfors arbis har uppnått det 
bindande målet om 22 000 timmar och överskridit det med 996 timmar.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Verksamhetsberättelse2013.pdf

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Anna Villeneuve Förslagstext

Bilaga 1



Helsingfors stad Protokoll 2/2014 15 (29)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/6
27.03.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

§ 19
Stipendier

HEL 2014-002756 T 00 04 04

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade att 
kursdeltagarstipendierna ges till **********

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Stipendieansökningar

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Direktionen beslutade på sitt möte 6.2.2014, § 6, ledigförklara fyra 
stipendier till kursdeltagare ur Kamratföreningens fond (SFV) och fyra 
stipendier till timlärare ur Arbis egen budget med en ansökningstid som 
utgick 14.3.2014.

Inom utsatt tid hade nio kursdeltagare och nio lärare inkommit med en 
stipendieansökan.

Utgående från ansökningarna föreslår föredraganden att 
kursdeltagarstipendierna ges till  **********

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Stipendieansökningar
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§ 20
Jämlikhet och jämställdhet på Helsingfors arbis 2014 - 2017

HEL 2014-002758 T 01 00 00 03

Beslut

Direktionen godkände förslaget till jämlikhets- och jämställdhetsplan för 
Helsingfors arbis.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 jämställdhets- och jämslikhetsplan, förslag 26.2.2014.pdf

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Helsingfors arbis har en grupp för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. 
Gruppens medlemmar väljs i samband med ett möte för hela 
personalen i början av varje hösttermin. Under läsåret 2013–2014 har 
de planeringsansvariga lärarna  ********** fungerat som 
jämställdhetsombudsmän. De har samarbetat med institutets s.k. Må 
bra-grupp i jämställdhetsfrågor. Ytterligare har den vikarierande 
planeringsansvariga läraren Jenny Kajanus medverkat liksom 
institutets rektor Gunborg Gayer

Arbetet med att utarbeta en ny plan för jämlikhet och jämställdhet 
inleddes i mitten av höstterminen 2013. När det första förslaget förelåg 
i början av år 2014 presenterades det för alla personalgrupper, och 
ändringar utgående från diskussionerna infördes. 26.2.2014 lades 
förslaget fram för gruppen för samarbetsförfarande, i vilken alla 
personalgrupper, inklusive timlärarna, har representation. Ytterligare 
medverkar de olika fackföreningarna som personalen hör till. Mötet 
godkände förslaget med en del tillägg.
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Den plan för jämlikhet på Arbis som nu föreligger gäller både anställda 
och kursdeltagare. Ett avsnitt i den behandlar jämställdhet. 
Arbetsgruppen ville på det sättet markera, att jämställdhet är en 
dimension av jämlikhet. De tankar som förs fram i planen har sitt stöd i 
stadens instruktioner för både jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. 

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 jämställdhets- och jämslikhetsplan, förslag 26.2.2014.pdf



Helsingfors stad Protokoll 2/2014 18 (29)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/8
27.03.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

§ 21
Logga för Helsingfors arbis

HEL 2014-002752 T 00 04 00

Beslut

Direktionen godkände förslaget till logga för Helsingfors arbis och 
sänder det till stadsstyrelsen för fastställelse.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Helsingfors_arbis_logga-01.pdf
2 ArbisLausunto logga.pdf

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Anna Villeneuve Förslagstext

Bilaga 1
Bilaga 2

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

LOGOTYP FÖR HELSINGFORS ARBIS

Stadsdirektören har gett direktiv för hur de olika förvaltningarna ska 
informera, kommunicera och visuellt visa upp sig. Av väl grundade 
orsaker kan ett kommunalt verk använda en egen logotyp. I så fall ska 
stadsstyrelsen fastställa verkets logga efter en framställning från 
verkets direktion. Före det ska dock verket be om ett utlåtande av 
stadskansliets kommunikationsenhet.

Helsingfors arbis har 13.3.2014 av Stadskansliets 
kommunikationsenhet per e-post fått ett positivt utlåtande till att 
använda en egen logga i sin marknadsföring. 
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Helsingfors arbis fyller 100 år i september 2014 tillsammans med sin 
systerorganisation Helsingin suomenkielinen työväenopisto. Med 
anledning av detta har institutets marknadsföringsgrupp ordnat en 
tävling för att utarbeta en egen logga för institutet. Utlysningen av 
tävlingen skedde i november 2013, skickades till två yrkeshögskolor 
med inriktning på grafisk formgivning (Lahtis och Jakobstad) och ett 
universitet (Aaltouniversitetet). 

Sju tävlingsförslag kom in. Institutets marknadsföringsgrupp har nu 
utsett ett förslag till vinnare, nämligen ********** från Lahtis. Hon 
beskriver sitt förslag så här: ”Loggan består av fem olika former, som 
utgår från samma punkt och var och en av dem växer i sin egen 
riktning. De här formerna beskriver lärande, tillväxt och känslan av 
gemenskap. Både Finland och Sverige har blått i sina flaggor och här 
kombineras dessa färger för att bilda en fräsch och mångsidig enhet.”

Loggan är avsedd att användas framför allt i marknadsföringen av 
institutets verksamhet. På institutet finns det ett tiotal olika 
ämnesområden inom undervisningen. De olika områdena behöver ofta 
marknadsföras på olika sätt och på olika ställen då en alldeles egen 
profilering är på sin plats, sådana situationer där begreppet Arbis 
alldeles särskilt behöver lyftas fram. I sådana fall är en egen logotyp av 
nöden. Detta följer också stadens instruktioner för marknadsföring av 
kulturell verksamhet. T.ex. Kulturcentralen, ungdomscentralen och 
stadsorkestern har egna loggor som de använder i sin marknadsföring.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Helsingfors_arbis_logga-01.pdf
2 ArbisLausunto logga.pdf

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Anna Villeneuve Förslagstext

Bilaga 1
Bilaga 2
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§ 22
Helsingfors arbis/ehdotus talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaksi 2015 – 2024 / utlåtande om 
fastighetskontorets byggplan 2015–2024

HEL 2014-002330 T 10 06 00

Utlåtande

Direktionen för Helsingfors arbis avgav följande utlåtande:

Lokalcentralen vid Helsingfors stads fastighetskontor har bett om ett 
utlåtande om byggplanen för Helsingfors arbis åren 2015–2024. Planen 
står i samklang med den projektplan för den grundläggande 
reparationen som gjordes under år 2011 och som godkändes av 
Helsingfors arbis direktion 27.3.2012, § 25, med det undantaget att den 
grundläggande reparationen finns inskriven för åren 2016–2017. Detta 
stämmer överens med skrivningen i budgeten för år 2014 och 
direktionen för Helsingfors arbis förhåller sig positiv till att reparationen 
utförs från april/maj 2016 till juli 2017.

Föredragande
Gunborg Gayer
rektor

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, puhelin: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 LAUSUNTOPYYNTÖ 2015-2024
2 TAE 2015-24_talonrakennushankkeet (versio 13.2.2014)_Arbis

Förslag till utlåtande

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragande
Gunborg Gayer
rektor

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, puhelin: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 LAUSUNTOPYYNTÖ 2015-2024
2 TAE 2015-24_talonrakennushankkeet (versio 13.2.2014)_Arbis
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Beslutshistoria

Taidemuseon johtokunta 19.03.2014 § 16

HEL 2014-002330 T 10 06 00

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti antaa lausuntonaan seuraavan 
ehdotuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta 
2015 – 2024:

1. Nykyinen rakentamisohjelma 2014–2018/2023

Nykyisessä rakentamisohjelmassa taidemuseolle oli varattu 
investointimäärärahoja yhteensä 3 620 000 euroa tilojen 
keskittämishankkeelle Tennispalatsiin. Tähän mennessä on edetty 
hakesuunnittelusta toteutussuunnitteluun. Rakentaminen alkaa 
elokuussa 2014.

2. Taidemuseon ehdotus talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi 2015–2024 

2.1. Taidemuseon tilojen keskittäminen Tennispalatsiin

Rakentamisohjelmassa on rakentamiskustannuksiin varattu yhteensä 3 
620 000 euroa tilojen keskittämishankkeelle Tennispalatsiin. Vuosille 
2014–2015 on määrärahoja osoitettu yhteensä 3 460 000 euroa. Tällä 
määrärahalla katetaan kaikki näyttely-, yleisö-, toimisto-, konservointi- 
ja muiden työtilojen kunnostukset sekä ilmastoinnin uusiminen. 
Taidemuseon tilat ovat suljettuna vuoden. 

2.2. Muut hanke-ehdotukset

Keskittämishankkeen lisäksi taidemuseon esittää rakennusohjelmaan 
alla olevia hankkeita. Taidemuseo asettaa uusien portaiden 
rakentamisen ensisijaisesti toteutettavaksi hankkeeksi.

Tennispalatsi, portaiden rakentaminen:

Taidemuseo esittää, että Tennispalatsiin Rautatiekadun puoleiseen 
päätyyn rakennettaisiin toiset liukuportaat tai puuportaat, jotka 
nousevat Rautatiekadun puoleisesta sisäänkäynnistä taidemuseon 
lippukassalle toiseen kerrokseen. Portaat tulevat rakennuksen sisälle.

Yhteys taidemuseon tiloihin katutasosta on nykyisin hankalaa. 
Taidemuseon lippukassaa lähinnä olevat liukuportaat kulkevat 
ainoastaan ylhäältä alas. Ylös tulevat portaat sijaitsevat kauempana 
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kahvilan tilojen takana. Saavutettavuuden parantamiseksi tulee 
rakentaa nykyisen, Eteläisen Rautatiekadun puolella sijaitsevan 
liukuportaan rinnalle toiset liukuportaat, tai puuportaat. Tämä helpottaa 
asiakas-virtojen ohjausta taidemuseon näyttelytiloihin. Myös 
kulkuyhteys katutasoon tulevan museon palvelupisteen ja taidemuseon 
näyttelytilojen välillä olisi tällöin luonteva.   Portaiden rakentaminen 
tukee koko päädyn elävöittämistä sekä lisää selkeästi taidemuseon 
saavutettavuutta.

Taidemuseo esittää, että tilakeskus arvioisi hankkeen kustannukset ja 
toteuttaisi hankkeen vuonna 2015, Tennispalatsin keskittämishankeen 
yhteydessä.

Lisäksi taidemuseo esittää, että Tennispalatsin Eteläisen Rautatie-
kadun puoleisen sisäänkäynnin ja sen ympäristön siistimistä ja 
kunnostusta edistettäisiin. Alueen kunnostuksella ja elävöittämisellä 
houkutellaan asiakasvirtoja myös Baanalta. Tennispalatsin päädyn 
kunnostaminen lisää koko Kampin alueen viihtyisyyttä.

Tennispalatsi, kevytrakenteinen sisäänkäynti:

Keskittämisen myötä taidemuseo on näkyvä ja merkittävä toimija 
Tennispalatsissa. Sisäänkäynnit ovat erittäin tärkeä osa 
kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. 

Taidemuseon johtokunta on esittänyt kevytrakenteisen sisäänkäynnin 
rakentamista Jaakonkadun puolelle. Jotta sisäänkäynnistä saataisiin 
alueen arkkitehtoniseen kokonaisuuteen sopiva näkyvä maa-merkki, 
taidemuseo esittää kilpailun järjestämistä sen suunnittelusta. Uusi 
sisäänkäynti nostaisi myös Tennispalatsin kiinteistön arvoa. Alustavan 
arvion mukaan kustannukset olisivat noin viisi miljoonaa euroa. 

Uuden sisäänkäynnin toteuttamisesta tehtäneen päätös lähivuosina. 
Taidemuseo esittää, että tilakeskus arvioisi hankkeen kustannukset.

Kaupunginmuseon kanssa yhteiset kokoelma- ja konservointitilat:

Taidemuseon taideteoksia ylläpidetään pelastussuojan tiloissa, joiden 
tulisi tarvittaessa olla tyhjennettävissä vuorokaudessa. Tilat ovat myös 
riittämättömät ja niissä ilmenee jatkuvasti ongelmia vaadittavien 
olosuhdearvojen ylläpitämisessä. Tilat oli alun perin tarkoitettu 
tilapäisratkaisuksi. 

Kaupunginmuseon kokoelma- ja konservointitilat sijaitsevat myös 
hajautettuina ja tilapäisratkaisuksi tarkoitetuissa tiloissa. Tilakeskuksen 
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johdolla on käynnistetty hanke taidemuseon ja kaupunginmuseon 
yhteisestä kokoelma- ja konservointikeskuksesta. 

Vaihtoehtoina ovat tilojen vuokraaminen ko. käyttöön kunnostettuna tai 
uudisrakennus. Tilaohjelma on päivitetty ja karsittu. Tavoitteena on 
hyödyntää museoiden yhteisen ratkaisun synergiaedut tilojen 
toteutuksessa, ylläpidossa ja talotekniikassa. 

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042

pia.uljas(a)hel.fi
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006

erja.pusa(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Opetuslautakunta 18.03.2014 § 44

HEL 2014-002330 T 10 06 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

18.03.2014 Palautettiin

Keskustelu.

Jäsen Nordman ehdotti, että asia palautetaan opetusviraston uudelleen 
valmisteltavaksi.

Kannattajat jäsenet Jalovaara, Leoni, puheenjohtaja Krohn

Hyväksyttiin jäsen Nordmanin palautusehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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§ 23
Val av representant till Bildningsalliansens årsmöte 28.3.2014

HEL 2014-003627 T 00 01 06

Beslut

Direktionen utsåg rektor ********** till den ena representanten för 
Helsingfors arbis på Bildningsalliansens årsmöte i Vasa 28.3.2014. 

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt Bildningsalliansens stadgar representeras varje medlemsinstitut 
av två befullmäktigade personer. Direktionen förde på sitt möte 
12.2.2013, § 11, en principdiskussion om Helsingfors arbis 
representation på Bildningsalliansens årsmöten och konstaterade då 
att direktionen utser en representant, medan valet av den andra 
delegeras till rektorn/personalen.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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§ 24
Ansökan om studiesedlar för Helsingfors arbis

Beslut

Antecknades för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt instruktionen för Helsingfors arbis, är det rektor som ansöker om 
extra anslag för institutet. Utbildningsstyrelsen meddelar årligen i 
början av vårterminen att medborgarinstituten kan ansöka om s.k. 
studiesedlar. Med hjälp av studiesedlar kan medborgarinstituten sänka 
avgifterna för särskilda grupper av kursdeltagare, t.ex. seniorer, 
arbetslösa, personer med inlärningssvårigheter eller invandrare.

På Helsingfors arbis har man valt att för kurser riktade till vissa grupper 
med hjälp av studiesedlar sänka kursavgifterna. Detta har främst gällt 
kurser för invandrare och seniorer, men också kurser för personer med 
inlärningssvårigheter. 

Rektor har 21.2.2014 till Utbildningsstyrelsen lämnat in en anhållan om 
25 800 euro för studiesedlar.  År 2013 har institutet erhållit 7 000,- och 
år 2012 9 000 euro för studiesedlar.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 25
Detaljplaneringen inför den grundläggande reparationen

Beslut

Antecknades för kännedom

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Den 7 mars hölls ett första planeringsmöte inför den grundläggande 
reparationen, som enligt planerna inleds i april 2016 och avslutas i juli 
2017. Byggherre för projektet är HTJ oy. I mötet deltog dessutom 
lokalcentralen och arkitektbyrån LPV oy och planerare inom VVS, el, 
energi, mm. Från Arbis deltog **********

Medlemmarna i arbetsgruppen kommer att träffas regelbundet under 
planeringsskedet. I synnerhet arkitekten ********** var mån om att man 
ska jobba öppet och tillsammans redan i planeringsskedet så att det 
inte uppstår konflikter när planerna ska omsättas i praktiken. Viktigt är 
att alla parter behandlar fastigheten som om den var skyddad, även om 
den inte officiellt är det. Följande möte där hela arbetsgruppen är 
närvarande hålls i början av juni.

Enligt de nuvarande planerna kommer Arbis verksamhet att fortgå 
under reparationerna. Det betyder dock att verksamheten troligtvis 
måste inskränkas till den del den inte kan förläggas till Arbis östra eller 
till närliggande skolor.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors
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Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Nils Torvalds
ordförande

Moa Thors
protokollförare
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24

Jan Rundt
protokollförare
14

Protokollet justerat

Ted Apter Erwin Woitsch

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 04.04.2014.



Helsingfors stad Protokoll 2/2014 28 (29)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

27.03.2014

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Den som är missnöjd med besluten 16, 17, 19 och 20 kan framställa en 
skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas 
genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads 
registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under 
registratorskontorets öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista 
dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran 
om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
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Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 
Hamnen)

 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att 

göra detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor

2
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i besluten 12, 14, 15, 18, 21, 22, 24 och 25 får inte sökas 
eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

3
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet 13 får inte sökas eftersom beslutet gäller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen


