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Helsingfors stads svenska arbetarinstitut har un-
der årens lopp oberoende av ekonomiska kon-
junkturer haft ett mångsidigt kursutbud. Nya äm-
nen har kommit till, gamla har fallit bort för att 
senare återuppstå i modernare varianter, anpas-
sade till en ny tid med nya behov och nya krav. 
Utbildningsbakgrund och ålder varierar, men vil-
jan att lära sig något nytt och att utvecklas har alla 
kursdeltagare gemensamt. Den viljan utgör Arbis 
starkaste drivkraft. Arbis är också en viktig so-
cial samlingspunkt och ett svenskt rum i staden, 
öppet för alla intresserade. Också personer med 

olika etnisk bakgrund har i allt högre grad börjat 
hitta Arbis kurser och är i dag en vardaglig syn 
på institutet. Via Arbis får de kännedom om det 
finländska samhället och kan förhoppningsvis så 
fort som möjligt anpassa sig till det. Institutet vill 
motarbeta rasism och integrera olika grupper i 
den ordinarie verksamheten genom ett mångsi-
digt kursutbud, genom en kunnig personal och 
genom fördomsfrihet. Personalen är språkkun-
nig och kan betjäna personer med många andra 
modersmål än svenska och finska.



Arbis 100 år 
Helsingfors arbis firade år 2014 sitt 100-årsjubileum. Festligheterna inleddes den 11 september 
med en fest för inbjudna på stadshuset. Festen arrangerades tillsammans med stadens finska 
arbetarinstitut, eftersom båda instituten grundades år 1914 som ett gemensamt tvåspråkigt institut. 
President Niinistö hedrade festen med sin närvaro och avslutade sitt tal med orden: ”Jag vill gratu-
lera er till er hundraåriga verksamhet och historia och tacka er för det oersättliga arbete ni gjort för 
bildningen, utbildningen och välfärden i Finland.” 

Efter festen öppnades Arbis och Työväenopistos gemensamma utställning Kul på kurs – Ilo op-
pia i stadshusets Virka-galleri. Den sågs av 54 000 besökare. Som en del av utställningen hade 
Arbis utlokaliserat ett tjugotal kurser till Virka-galleriet och de var sålunda öppna för alla besökare. 
Också i övrigt var utställningen interaktiv. Besökarna kunde bl.a. vara med om att sticka vidare på 
en stor bläckfisk, som enligt konstnären Hanna Uggla omformades till en glädjestrålande sol. 

Samma dag utkom också Arbis uppskattade festskrift Delad glädje – Helsingfors arbis 1914–2014, 
som Arbis bibliotekarie Ylva Larsdotter var redaktör för. I slutet av september lanserades Arbis-
bakelsen, en lyckad kombination av chokladbotten och svartvinbärsmousse, skapad av den plane-
ringsansvariga läraren i matlagning Ghita Henriksson och Arbis kaféföreståndare Lotta Grönqvist.

På Svenska dagen var det dags för Arbis egen 100-årsfest. Festsalen fylldes till brädderna av 
kursdeltagare, timlärare och både nuvarande och tidigare fastanställda. Ett av de mest uppskat-
tade programinslagen var en bearbetning av Bengt Ahlfors och Erna Tauros visa Helsingfors som 
framfördes av en grupp från SFI Arbis (svenska för invandrare). För bearbetningen och instude-
ringen stod Alexandra Ramsay och Anna Weber-Länsman. Under veckorna kring 100-årsfesten 
kunde man på olika håll i huset följa utställningen 100 år med Arbis i form av gamla fotografier, 
skriftligt material och arbetsredskap som en gång i tiden varit moderna.

Ett led i jubileumsfestligheterna var också Arbis nya logga som togs i bruk i slutet av sommaren. 
Den utformades av Veera Arstila som studerar design vid yrkeshögskolan i Lahtis. Loggan symbo-
liserar lärande, tillväxt och gemenskapskänsla. Den blå färgen är samma som i Helsingfors vapen 
och den gröna är Arbis egen färg.



UNDERVISNING OCH EVENEMANG
Helsingfors arbis förverkligade under året 22 685 lektioner fördelade på 10 sektorer enligt de prin-
ciper som föreskrivs i lagen om fritt bildningsarbete: att undervisa vuxna på frivillig basis, att stödja 
en mångsidig utveckling av individens personlighet och förmåga att fungera i ett socialt samman-
hang, och att främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället. I enlighet med 
stadens strategier för fullmäktigeperioden satsade Arbis dessutom aktivt på kurser för barn, ung-
domar och familjer. I jämförelse med föregående år förverkligades totalt sett färre timmar, vilket var 
en medveten strävan för att undvika en överskridning av budgeten. Detta innebar en minskning av 
antalet timmar inom alla sektorer utgående från föregående års statistik.
Eftersom ett kalenderår innefattar två halva läsår, präglades år 2014 av två olika teman: Under 
våren slutfördes temat vatten och på hösten stod 100-årsjubileet i fokus. 

BILDKONST, FORMGIVNING OCH FOTOGRAFERING
Vårterminens tema speglades bl.a. i en omtyckt akvarellkurs med vattenväxtmotiv. I juni flyttade 
utomhusmålningsklassen till Sveaborg där kursdeltagarna målade vattenbaserat. 
På hösten inleddes firandet av Arbis 100 år med utställningar både på Stadshuset och i Galleri 
Arbis. Den historiska vandringen till Malms begravningsplats med bl.a. årets andra 100-årsjubilar-
Tapio Rautavaaras sista viloplats rönte stor uppskattning.

HANTVERK
Hantverkssektorn erbjöd mångsidiga kurser där kursdeltagarna i alla åldrar fick ge uttryck för sin 
egen skaparglädje. Grupperna var mycket heterogena och undervisningen därför också i stor 
utsträckning individuell. Lärarnas specialkunnande och långa erfarenhet kom väl till pass. Hant-
verksskolan Händig utökades till tre studiehelheter per läsår. Hållbar utveckling kom väl till synes i 
hantverkskurserna i och med att det är en självklarhet inom restaurering och textilarbete. 

HUSHÅLL
De etniska matlagningskursernas popularitet höll i sig under hela året. På hösten var de italienska 
matkurserna så populära att extra kurser sattes in. Också de drog fulla hus. Likaså barn- och vux-
enkurserna, där barn och vuxna lagade mat tillsammans, ökade i popularitet. På våren startade 
det lyckade konceptet Parkinson och mat och från höstens början fanns kursen med i det ordinarie 
kursprogrammet. En ny framgångsrik kurshelhet var Gourmetklubben med avancerad matlagning. 
Samarbetet kring Lucia förde med sig många nya kursdeltagare till huset.  Arbisbakelsen lanse-
rades i september i Virka-galleriet i form av en matlagningsdemonstration. Vissa av årets demon-
strationer lockade så många deltagare att man var tvungen att införa en maximigräns på 30 perso-
ner. I så kallade normala kurser höjdes däremot maximigränsen från 12 till 14 deltagare.
På hösten drogs ovanligt många kurser in på grund av för lågt deltagarantal, bl.a. retromat, mat 
från 1920-talet, mysmat, trädgårdens grödor och höstmiddag. De var alla engångskurser. Vuxen-
kurserna i Stoa har inte ännu nått sin publik, barnkurserna däremot var mycket populära.

INFORMATIONSTEKNIK
De kurser som lockade flest deltagare under året var grundkurserna i användningen av pekplattor-
na iPad och Android. Också kurserna i layoutprogrammet InDesign var mycket populära både på 
grund- och fortsättningsnivå. Alla kurser med operativsystemet Windows 8.1 var likaså välbesökta. 
Kursutbudet i Arbis östra utökades med IT-rådgivning och en iPad-kurs. Under året ordnades 
också fem IT-föreläsningar kring aktuella teman.

INVANDRARUNDERVISNING
Helsingfors arbis erbjöd en språkkurs i svenska för invandrare (SFI Arbis) som motsvarar Arbets- 
och näringsbyråns kriterier för frivilliga studier med integrationsstöd. Kursen på 20 timmar i veckan 
innehöll också information om samhället, yrkes- och studievägledning för alla deltagare och en sex 
veckors arbetslivsperiod.  Kursen var öppen för alla, inte enbart arbetslösa.  På våren hade kursen 



18 deltagare och på hösten 28.  Arbis erbjöd också barnpassning måndagar och fredagar för barn 
i åldern ett till tre år så att föräldrarna kunde delta i en kurs i svenska två gånger i veckan. Kursen 
Swedish for Parents hade fyra till fem deltagare under både våren och hösten.
Helsingfors stads invandrarkoordinator för utvecklingen av integrationsvägar på svenska Ann-Jolin 
Grüne fungerade under året som sakkunnig om integration på svenska inom Helsingfors stad och 
samarbetade med stadens integrationsteam. Under våren 2014 genomförde hon en utvärdering 
av SFI Arbis och kursen Swedish for Parents. Resultaten användes vid planeringen av kursen 
läsåret 2014–2015. Under året planerade Arbis också ett projekt för att utveckla en yrkesinriktad 
språkkurs i samarbete med Yrkesinstitutet Prakticum och föreningen Luckan r.f. Beviljandet av 
finansiering avgörs år 2015.

MOTION, HÄLSA OCH VÄLMÅENDE
Arbis ordnade mångsidiga kurser i motion och hälsa, allt från lugnare yoga- och stretchingkurser 
till mera fartfyllda dans- och motionskurser. Nytt för året var bl.a. Shaktidans, Kundaliniyoga och 
kortkurserna i Shindo och skrattyoga. Pilates- och yogakurserna var alla populära och seniorkur-
serna välbesökta. Också danskurserna Bailatino och Lindy hop var omtyckta.

MUSIK
Inom musik erbjöds också i år ett mångsidigt kursutbud för kursdeltagare i alla åldrar oberoende 
av musikalisk bakgrund. Smågruppsundervisningen i piano, gitarr och sång i såväl klassisk musik 
som i pop och jazz har hittat sina former vid sidan om den regelbundna undervisningen i solosång, 
instrumentalmusik, teori, körsång, ensemblespel och familjekurser av olika slag. Många kortkur-
ser blev snabbt fulltecknade, t.ex. intensivkursen i fritt ackompanjemang, Beatles gitarrworkshop, 
veckoslutskurs i pop- och rocksång och kurser i Complete Vocal Technique. Introduktionskursen i 
klassisk musik återkom på programmet och kursen Vi går på konsert var igen en riktig hit. Musiken 
hade en framträdande roll under Arbis 100-årsjubileumsår och många fina konserter ordnades på 
hösten i Stadshusets festsal de runda åren till ära. Arbis musikelever och -lärare avslutade termi-
nerna på sedvanligt vis med en vinter- och vårkonsert.



MÄNNISKA, SAMHÄLLE OCH KULTUR 
NATUR, MILJÖ, TEKNIK OCH TRAFIK 
HEM OCH TRÄDGÅRD
På grund av minskningen av antalet undervisningstimmar på Arbis krympte särskilt ämnena his-
toria och samhälle. Favoritämnet släktforskning breddades dock med bl.a. en skrivarkurs för 
släktforskare. Grundkurserna i släktforskning var fortsättningsvis mycket populära. Fortsättnings-
kursens deltagare gjorde slutarbeten i form av antavlor och släktberättelser som ställdes ut på 
Virka-galleriet på 100-årsutställningen. Kurserna i historia och särskilt de historiska föredragen 
samlade åhörare. En viktig del av samhällsämnena var studiehandledningen för invandrarstu-
derandena. Antikkurserna omfattade en kortare kurs, en exkursion och en föreläsning med den 
svenska antikexperten Jan Ribbhagen. Inom natur-, miljö och trädgårdskurserna introduceras 
båtsport som en nyhet. Kursen hölls i samarbete med Nyländska Jaktklubben och Navigationssäll-
skapet i Finland. Alla kurskvällar hölls ombord på båtar. Övriga kurser inom denna programhelhet 
var bl.a. bridge, schack, cityodling och en svampkurs med praktisk tillämpning i skogen.

SPRÅK
På Arbis kunde man studera ett tjugotal olika språk och i närmare hälften av språken erbjöds 
undervisning på alla nivåer enligt den europeiska referensramen. Flerformskurser ordnades i flera 
språk. Intresset för speciellt nybörjarkurser var stort. Samarbetet med yrkeshögskolan Arcada 
gällande intensivkurser i ryska, som inleddes 2012, fortsatte.  Nytt för året var bl.a. organiserad 
språktandemverksamhet ryska-svenska och en kurs i turistkroatiska. 
Multimedieklassen användes flitigt i språkundervisningen, liksom inlärningsportalen Fronter, som 
alla språklärare hade tillgång till. Föreläsningarna på olika främmande språk lockade många 
åhörare. Intresset för de inhemska språken var stort bland utlänningar och inom ramen för integra-
tionsprogrammet kunde man studera både svenska och finska. Utbudet av kurser i svenska både 
som främmande språk och modersmål var mångsidigt med bl.a. kreativt skrivande, litteraturcirklar, 
storytelling, kurser för abiturienter, personer med afasi och barn.  Allmän språkexamen i svenska 
ordnades både på våren och på hösten. 



ÖPPNA UNIVERSITETSKURSER
Öppen universitetsundervisning ordnades i pedagogik och vuxenpedagogik, psykologi och inter-
kulturell kommunikation. I synnerhet pedagogik- och psykologikurserna hade många deltagare.

FÖRELÄSNINGAR OCH EVENEMANG
Föreläsningarna utgjorde ett viktigt komplement till kursutbudet och lockade också nya kunder
till Arbis. De koncentrerades till tisdags- och torsdagskvällar och de planerades i huvudsak av
föreläsningsgruppen. Torsdagarna bjöd i första hand på program i anknytning till litteratur och
författarsamtal i biblioteket, medan tisdagarna bjöd på föreläsningar som tangerade alla Arbis
ämnesområden, bland annat Facts, Myth and Colors of Bollywood, Historia och musik som på 
Bellmans tid, Kompostera på hösten, Spritsmuggling under förbudslagstiden, D-vitaminer, Vart är 
Helsingfors på väg och publiksuccén Mark Levengood: Att stå stadig i en föränderlig värld. It-före-
läsningar hölls ca en gång i månaden.

I mars ordnades den redan traditionella Arbismarknaden, där Arbis kunniga personal sålde egen-
händigt tillverkade produkter. Höstens evenemang inleddes med Konstens natt inte bara i Stoa 
utan också på Dagmarsgatan, där publiken bjöds på en parkkonsert med Arbis sinfonietta och 
snabbporträtt av Hans-Peter Holmstén. Början av hösten präglades av utställningen på Virka-
galleriet. Den sedvanliga julvakan i november lockade flera besökare än någonsin i och med att 
den magiska gränsen 1000 personer nåddes. Terminen avslutades med Nyländska litteraturfören-
ingens författarmatiné. Under året ordnades jubileumsåret till ära sammanlagt nio konserter med 
både kursdeltagare och lärare på estraden.

BIBLIOTEKET
Biblioteket är en viktig och vital del av undervisningen och har också ett högt anseende utanför 
huset. Biblioteket är ett öppet, pedagogiskt och serviceinriktat specialbiblioteket med svensksprå-
kig skön- och facklitteratur i fokus.  Beståndet speglar dels institutets temaår, dels aktuell utgivning 
och samhällsdebatter. Under året ordnades författarsamtal, filmvisning för barn, diskussioner om 
kultur-och samhällsfrågor, sagostunder, studiebesök och kurser. Föreläsningarna på biblioteket är 
en etablerad och populär del av Arbis verksamhet och av kulturutbudet i Helsingfors. 
Bibliotekspersonalen har under året utökat samarbetet med andra institutioner och organisationer i 
huvudstadsregionen men också i Sverige, vilket har möjliggjort att gästföreläsare från Sverige har 
besökt institutet. 



ARBIS ÖSTRA
Arbis östra är Arbis filial i kulturhuset Stoa i Östra centrum. I Arbis östra ordnades knappa 10 % av 
Arbis totala kursutbud. Kurser ordnades i bildkonst, formgivning, gymnastik, hantverk, it, matlag-
ning, musik, språk och textilarbete. Det största enskilda ämnet var svenska. De flesta kurserna 
inom Arbis östra var välbesökta, vilket talar för att det finns ett reellt behov att upprätthålla en filial 
i de östra stadsdelarna. Största delen av kurserna försiggick i Stoa, men några ordnades också i 
Rastis allaktivitetshus i Nordsjö och i Botby grundskola. 

EKONOMI OCH PRESTATIONER
År 2014 förverkligades inkomsterna i budgeten till 102 % och utgifterna till 95 %.
Kursavgifterna utgjorde 78,6 % av de totala inkomsterna, hyresinkomsterna 9,6 % och alla övriga 
inkomster 11,8 %. Av utgifterna utgjorde personalkostnaderna 72,8 %. Månadslöntagarna var 27 
personer och timlärarna 260. Interna kostnader till stadens olika verk uppgick till ca 18 % av de 
totala utgifterna.
Under år 2014 fick Helsingfors arbis 8 000 euro i understöd från Utbildningsstyrelsen i form av 
studiesedlar för att användas under åren 2014–2015. Sedlarna var avsedda för speciella grup-
per, och institutet valde att satsa på invandrare, arbetslösa, seniorer och personer med afasi eller 
parkinson.
Arbis bindande prestationsmål är 22 500 undervisningstimmar. Målet uppnåddes då totalt 22 685 
undervisningstimmar hölls.
     

Ekonomi   2010  2011  2012  2013  2014 
Inkomster   461 590 550 393 613 965 690 314 579 512
Utgifter   -2 798 897 -2 917 754 -3 008 785 -3 123 576 -3 050 506
Netto -   2 337 307 -2 367 361 -2 394 820 -2 433 262 -2 470 994
     
Prestationer   2010  2011  2012  2013  2014 
Kursdeltagare   17 680  17 161  18 303  17 167  16 779
Bindande mål,  
undervisningstimmar  22 000  22 000  22 000  22 000  22 500
Hållna undervisningstimmar 22 349  22 608  22 920  22 996  22 685
Statsandelstimmar  18 943  18 992  18 018  18 560  18 372
Skillnaden hållna timmar  
och statsandelstimmar 3 406  3 616  4 902  4 436  4 313
Netto €/hållna timmar  -105  -105  -104  -106  -109
     
Personal   2010  2011  2012  2013  2 014 
Månadslöntagare  26  27  27  27  27
Timlärare   237  247  250  264  260 

HÅLLBAR UTVECKLING
I det dagliga arbetet syntes miljöaspekten i att lampor släcktes under ljusa dagar, datorerna stäng-
des av till natten och avfallssorteringen fungerade. Övergången till bärbara datorer bland de fast-
anställda sparade på elkonsumtionen. Den ekologiska matcirkeln beställde varor 4 gånger per ter-
min. Alla lärare hade personliga kopieringskoder vilket minskade på pappersmängden. Miljömärkta 
tryckalster, inhemska och miljömärkta produkter prioriterades. Miljöplanen var i kraft tredje året. 
I och med att den elektroniska närvaroregistreringen togs i bruk användes inte mera deltagarlis-
tor av papper och alla klassrum förseddes med datorer. Den fastanställda personalen övergick till 
bärbara datorer.
Detaljplaneringen för den grundläggande reparationen inleddes under våren och möten hölls en 
gång i månaden.

SAMARBETE I HUVUDSTADSREGIONEN 
Huvudstadsregionens kommunala institut samarbetade kring utarbetandet av ett nytt administrativt 
program för hela regionen. Instituten satsade också på förenhetligade principer för kundbetjäning. 



Det pedagogiska samarbetet förstärktes, liksom satsningar på gemensam marknadsföring i hela 
huvudstadsregionen. Arbis avtal med Vanda Vuxenutbildningsinstitut om ett samarbete kring ge-
mensam kursplanering och marknadsföring fortsatte. Samarbetet med tredje sektorn var livligt.
Drygt 20 % av kursdeltagarna kom från andra kommuner än Helsingfors, främst från huvudstads-
regionen.

KURSOR OCH ILMONET
Arbis tog under året i bruk det nya kurshanteringssystemet Kursor, som har utvecklats i samarbete 
med Helsingin työväenopisto, Esbo arbis och Vanda vuxenutbildningsinstitut. I och med ibrukta-
gandet av Kursor började Arbis använda elektronisk närvaroregistrering i klassrummen. I samband 
med övergången till Kursor togs också anmälningssystemet Ilmonet i bruk, som ersättning för 
Arbis gamla webbanmälningssystem. I samband med bytet av system började också Arbis fakturor 
skickas ut av Helsingfors stads ekonomitjänster, ett arrangemang som dess värre inte löpte helt 
problemfritt men som kommer att förbättras.

MARKNADSFÖRING 
Marknadsföringen koncentrerades mycket på jubileumsårets evenemang och den stora utställ-
ningen på stadshuset. Arbis nya logga togs i bruk och därmed byttes också skylten ovanför in-
gången på Dagmarsgatan ut till en ny. Arbis började också använda sig av mera webbannonser 
än tidigare, bl.a. på Hbl:s nätsida och på Facebook. Därtill deltog Arbis tillsammans med Helsingin 
työväenopisto, Esbo arbis, Grankulla medborgarinstitut och Vanda vuxenutbildningsinstitut i Hel-
singfors bokmässa. Anmälningssystemet Ilmonet ersatte Arbis gamla webbanmälningssystem och 
det här var inte endast en positiv sak, eftersom systemet i början var tekniskt instabilt och kändes 
svårt att använda för ovana användare.

UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
Arbetet med en ny kvalitets- och utvecklingshandbok inleddes. Handboken ska vara ett verktyg för 
både institutets ledning och för den övriga personalen. Den stora årliga kursutvärderingen gjor-
des veckan före sportlovet. Utvärderingen låg till grund för planeringen av följande läsår. Hela den 
fasta personalen deltog som vanligt i den årliga utvärderingsdagen i april. I augusti utsågs arbets-
grupper med strävan att involvera hela personalen och kontinuerligt förbättra verksamheten.  

DIREKTIONEN
Direktionen sammankom under året till sex möten. De viktigaste frågorna gällde budgeten för 
institutet, godkännandet av en plan för jämlikhet och jämställhet på Arbis 2014–2017, en plan för 
välmående på Arbis 2015, en ny logga, riktlinjerna för undervisningsplanen 2015–2016 samt valet 
av biträdande rektor, beslut om evakuering under den grundläggande reparationen och faststäl-
landet av kursavgifter och hyror. 

Direktionens sammansättning
Ordförande   Nils Torvalds     (Johanna Stenman)  SFP
Viceordförande   Christel von Martens   (Mikael von Nandelstadh)  SDP
Medlemmar   Ted Apter     (Maria-Elena Cowell)  Saml
    Eppie Eloranta    (Peter Stormbom)   Saml
    Liisa Niekka     (Ari Lainevuo)   Gröna
    Pirjo Työrinoja    (Mikael Storsjö)   Grön
    Erwin Woitsch    (Sanna Ruusunen)   VF
    Pekka Tiusanen    (Helena Kantola)   Sannf
    Marja-Leena Itälehto-Supponen  (Andreas Forsberg)   KD
Stadsstyrelsens  
representant:   Kaarin Taipale    (Nina Castén)
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Invandrarkoordinator
Ann-Jolin Grüne

Planeringsansvariga lärare
Bildkonst, formgivning 
och fotografering
Hans-Peter Holmstén
Hantverk 
Peggy Danska
Hushåll
Ghita Henriksson
Informationsteknik
Maria Bergman
Motion, hälsa och välmående
filialföreståndare i Arbis Östra
Birgitta Lindberg
Musik
Anna Weber-Länsman
Samhällsämnen,  
Öppna universitetet
Alexandra Ramsay
Språk
Främmande språk
Anna Långstedt-Jungar
Svenska/Swedish, 
norska och danska
Annette Jansson, vårdledig 
Jenny Kajanus, vikarie
Svenska, finska 
och främmande språk
Heidi Huovilainen

Fastighetspersonal
Vaktmästare
Inger Averi, Gani Dreshaj (dag) 
Ari Mäkinen (kväll)
Städare
Birgit Haatainen 
Hanna Kohtitski 
Dagmar Mänd till 28.9 
May-Len Derefalk från 29.9
Garderobsvakter dagtid
Mikael Ilmoni 
Stefan Müntzel

Förutom den fastanställda per-
sonalen var sammanlagt 260 
timlärare anställda vid institutet.

PERSONAL



Arbis vision
Ett Arbis för alla Verksamhetsidé

Helsingfors arbis erbjuder huvud-
stadsregionens invånare möjligheter 
att inhämta nya kunskaper
och färdigheter och att utveckla sig in-
dividuellt och i samverkan med andra. 
Arbis främjar den
finlandssvenska kulturen och kunska-
per i svenska.

Värderingar
Kursdeltagaren i fokus,
kunskap som egenvärde,
flexibilitet,
fördomsfrihet,
mångfald,
miljömedvetenhet och
en levande och korrekt svenska.

Arbis förvaltnings- och undervisningsspråk är svenska.

ARBIS ORGANISATIONSMODELL

ARBIS VERKSAMHETSPRINCIPER



Verksamhetsberättelse
2014

Huvudinstitutet 
Dagmarsgatan 3 
Tfn (09) 310 494 94 
kansliet@arbis.hel.fi

Arbis Östra 
Stoa, Åbohusvägen 1 
Tfn (09) 310 494 94 
kansliet@arbis.hel.fi

Helsingfors arbis 
PB 5200 
00099 Helsingfors stad

www.hel.fi/arbis
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