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Uudistuneena kohti 
100-vuotisjuhlavuotta  
Vuosi 2013 jää työväenopiston historiaan or-
ganisaation muutosvuotena. Yli 20 vuotta 
toiminnan perustana ollut alueopisto–
hallinto- ja kehittämisosasto -malli siirtyi hyvin 
palvelleena historiaan. Yhden yön aikana 
1.5.2013 vaihtui hallinnon rakenne ja opetus-
osasto, asiakaspalveluosasto ja hallinto-osasto 
aloittivat työnsä. Muutoksen käytäntöön laitto 
alkoi toden teolla vasta rakenteen oikeasti 
muututtua. 

Kaupunginhallitus valitsi huhtikuussa uudet 
osastopäälliköt opetus- ja asiakaspalveluosas-
toille. Hallinto-osaston osastopäällikön virkaa 
hoidettiin määräaikaisena vuoden 2013 lop-
puun. Osastojen yksiköiden esimiehet valittiin 
vasta 1.11.2013, mistä aiheutui osastopäälli-
köille ja koko henkilökunnalle melkoista työ-
painetta.  

Henkilöstöä on pidetty ajan tasalla muutok-
sessa ja henkilöstö on myös ollut tiiviisti mu-
kana muutosten toteuttamisessa. Muutoksen 
syvyys näkyy toki työhyvinvointikyselyn tulok-
sissa sekä henkilökunnalta saadusta palaut-
teesta. Tiukkoja paikkoja on ollut runsaasti ja 
koko henkilöstöltä on vaadittu paljon jousta-
vuutta muuttuvissa tilanteissa.  

 

 

Toinen merkittävä opiston arkeen liittynyt 
muutos oli opisto- ja kurssihallintajärjestelmä 
Kuha:n vaihtaminen Kursoriksi. Uusi kurssihal-
lintajärjestelmä sekä verkkoilmoittautumispal-
velu Ilmonetin uusiminen ovat molemmat 
pääkaupunkiseudun kunnallisten opistojen 
yhteishankkeita. 

Opisto pystyi jälleen tarjoamaan kuntalaisille 
monipuolisen ja täysipainoisen kurssitarjon-
nan. Kursseille ilmoittautui ja opintonsa aloitti 
lähes 77 800 kurssilaista ja opetustunteja to-
teutui yli 101 300. Opiskelijoilta tuli vain vähän 
palautetta muutoksesta. Tavoitteena olikin, 
ettei muutos näkyisi asiakkaille muuten kuin 
palvelun paranemisena. 

Suurista muutoksista huolimatta vuosi oli toi-
minnallisesti menestys. Suuri kiitos tästä sekä 
osaavalle ja muutostyötä tiiviisti tehneelle 
henkilöstölle että opiskelijoillemme. Myös joh-
tokunnan aktiivinen taustatyö tukee opiston 
toimintaa erinomaisesti. 

 
Taina Saarinen 
rehtori 
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Työväenopisto  
vuonna 2013 
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväen-
opisto järjestää vapaan sivistystyön arvojen poh-
jalta koulutusta, jonka tavoitteena on tukea yksi-
lön omaehtoista kehittymistä ja hyvinvointia sekä 
osallisuutta ja valmiuksia toimia yhteisöissä ja 
muuttuvassa yhteiskunnassa.  

Työväenopiston koulutuksen painoalueet ovat 
vieraat kielet, musiikki ja kuvataide, käsityö, tieto-
tekniikka, kirjallisuus- ja näyttämöaineet, yhteis-
kunnalliset aineet, luontoon ja ympäristöön liit-
tyvät aineet, kotitalous, hyvinvointi ja terveys 
sekä oppiainerajat ylittävät teemat. Lisäksi opisto 
järjestää suomen kielen koulutusta maahan-
muuttajille.  

Opetusta toteutui 101 367 tuntia, mikä ylitti sito-
van tavoitteen yli 800 opetustunnilla. Kursseja 
järjestettiin 4290 kappaletta. Lisäksi kaikille avoi-
mia, maksuttomia yleisluentoja ja yleisluentosar-
joja toteutui 288. Suomea vieraana kielenä ope-
tusta ja muuta maahanmuuttajille erityisesti tar-
koitettua opetusta tarjottiin 9 788 oppituntia. 

Ilmoittautuneita kurssilaisia oli yhteensä 77 794, 
mikä ylitti tavoitteen lähes 5800 kurssilaisella. 
Helsinkiläisistä yli 16-vuotiaista noin 7 prosenttia 
opiskelee työväenopistossa. Kurssilaisista noin 9 
prosenttia tulee muualta kuin Helsingistä. Kaikki-
aan opiskelutunteja kertyi yli 1 323 647.  

Talousarvion toteuma oli 14,667 Me, mikä alitti 
talousarvion 0,084 Me:lla. Tuloja kertyi 2,17 Me, 
jossa oli 0,19 Me arvioitua enemmän. Investoin-
neista suurin oli Kursor-järjestelmätyön loppuun-
saattaminen.  

Opetushallitus myönsi opistolle opintoseteleitä 
eteenpäin jaettavaksi henkilöille, joilla ei ole tie-
toyhteiskunnassa tarvittavia tietoteknisiä taitoja. 
Seteleitä saatiin aiempia vuosia vähemmän, joten 
ne mahdollistivat aiempaa harvempien opiskelun 
tuen, jonka euromäärä myös pieneni.  

Toimintavuotta värittivät organisaatiomuutos ja 
Kursor-opistojärjestelmän luominen. Myös 100-
vuotisjuhlatyökauteen 2014–2015 valmistautu-
minen näkyi jo monin tavoin vuonna 2013. 

Grynos Oy:ltä tilattu Kursor-opistojärjestelmä 
saatiin valmiiksi alkusyksystä ja kevään 2014 ope-
tus voitiin suunnitella uuteen ohjelmaan. Kursor 
toimii myös ilmoittautumisen hallinto-ohjelmana 
jatkossa. Kursor-hanke otettiin vastaan loppu-
vuodesta ja järjestelmän kehittäminen jatkuu 
vuonna 2014. Opistojärjestelmä ja verkkoilmoit-
tautuminen ovat molemmat PKS- opistojen yh-
teishankkeita. Myös toimintaa kuvaava mittaristo 
laadittiin pks-tasoisena. Mittaristoa voidaan käyt-
tää sekä vertailuun että toiminnan kehittämiseen.  

Organisaatiomuutos voimaan 1.5.2013 

Työväenopistolle on aina ollut tärkeää toimia 
koko Helsingin alueella. Toinen tärkeä asia on 
kurssitarjonnan laajuus ja monipuolisuus. Vuosia 
kestänyt pohdinta ja keskustelu opetuksen ja 
alueiden suhteesta sai yhden puumerkin vuonna 
2013, kun opiston toimintamalli muutettiin ydin-
prosessiin ja tukiprosesseihin perustuvaksi. 
1.5.2013 alkoi opetusosaston, asiakaspalveluosas-
ton ja hallinto-osaston aika. Kuuden alueopiston 
ja hallinto- ja kehittämisosaston toiminta loppui 
30.4.2013.  

Muutoksen seuranta ja ohjaus 
Vuonna 2012 ja alkuvuosi 2013 oli suunniteltu 
muutosta johtava rehtorin asettamassa muutos-
työryhmässä. Muutostyötä ohjasi edelleen opis-
ton johtoryhmä ja henkilöstötoimikuntaa on 
kuultu koko muutostyön ajan.  

Muutostyöryhmään ovat kuuluneet johtava reh-
tori Taina Törmä (nyk. Saarinen) (pj.), apulaisreh-
tori Kaj Lyytinen, kehittämispäällikkö Veikko Tor-
vinen, aluerehtori Hannele Koli-Siiteri, aluerehtori 
Juha Varila, opistosihteeri Terhi Topp, toimis-
toesimies Riitta Lauhakangas, suunnittelijaopet-
taja Jouni Lassila, johtava opettaja Heikki Tulkki 
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sekä kirjastonhoitaja Sari Antikainen. Ryhmän 
jäsenet edustavat työväenopiston hallinnon ja 
opetuksen eri tehtävissä työskenteleviä henkilöi-
tä. Lisäksi työryhmään kuuluivat henkilöstöryh-
mien edustajat. 

Muutostyöryhmä piti 6 kokousta vuonna 2013 ja 
loppuseminaarin. Kaikkiaan muutostyöryhmä piti 
23 kokousta. Työn tueksi perustetut alatyöryhmät 
ovat suunnitelleet uusien osastojen rakenteita ja 
henkilöstön työnkuvia.  

Opiston johtokunta perusti toukokuussa muu-
toksen seurantajaoston, jonka tehtävänä oli seu-
rata muutoksen toteutumista. Jaosto piti 6 koko-
usta vuoden 2013 aikana. 

Henkilöstö muutoksessa 

Henkilöstölle on järjestetty aiheeseen liittyviä 
infotilaisuuksia. Muutoksen etenemistä, aikatau-
lua sekä muutostyöryhmän työn edistymistä on 
käsitelty henkilöstölle jaetuissa johtavan rehtorin 
infokirjeissä, tiedotteissa sekä osastokokouksissa. 
Muutostyöryhmän asiakirjat ovat olleet koko 
henkilöstön nähtävänä Fronterissa. 

On todella iso asia muuttaa pitkän aikaa toimi-
nutta järjestelmää uudeksi. Prosessien kuvaus 
muuttuneessa toimintamallissa on aloitettu, sa-
moin toimintasäännön uusiminen. Kaikesta huo-
limatta asiakastyö eli opetus toteutui hyvin. 

Henkilöstötarpeen ennakoinnin avulla suunnitel-
tiin tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja va-
pautuneita vakansseja muunnettiin tarpeen mu-
kaan osaamisen varmistamiseksi. Toiminnan ke-
hittäminen näkyy myös koko henkilöstön työku-
vien muuttamisena, joka toteutuu prosessien 
päivittämisen myötä. Henkilöstön sijoittumisesta 
osastoihin päätti johtava rehtori huhtikuussa. 
Taloussuunnittelu varautui kesken vuotta tapah-
tuvaan muutokseen tekemällä uuden tulosbudje-
tin uusittuun osastorakenteeseen. 

Muutoksen konkretisoitui osastopäälliköiden 
valintaa alkuvuonna 2013. Virat perustettiin kau-

punginhallituksen päätöksellä ja ne laitettiin 
opistossa sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn 
viranhaltijoiden kesken. Kaupunginhallitus valitsi 
johtokunnan annettua lausuntonsa kahteen 
osastopäällikön virkaan: opetusosaston johtoon 
valittiin FK Eero Julkunen ja asiakaspalveluosas-
toon FK Hannele Koli-Siiteri.  

Hallinto-osaston osastopäällikön virka päätettiin 
laittaa ulkoiseen hakuun ja virkaa määrättiin hoi-
tamaan määräaikaisena YTK Kaj Lyytinen, joka 
aiemmin johti hallinto- ja kehittämisosastoa. Vir-
kaa haki yhteensä 90 henkilöä. Johtokunta antoi 
lausuntonsa hakijoista ja kaupunginhallitus (khs 
2.12.2013) valitsi johtokunnan lausunnon perus-
teella hallinto-osaston osastopäälliköksi SM Mar-
kon Enbergin. Viran vastaanotto tapahtuu vuo-
den 2014 puolella. 

Osastojen yksiköiden esimiesten valinta siirtyi 
syksyyn, koska vakanssien muuttamiseen ja täyt-
tölupien saantiin oli varattava oma aikansa. Ope-
tusosaston koulutuspäälliköt ja asiakaspalvelu-
osaston asiakaspalveluvastaava ja tilapalveluvas-
taava aloittivat työnsä 1.11.2013. 

Henkilöstö, yhteistoiminta, työsuojelu 
ja työhyvinvointi 

Vuoden 2013 lopussa opiston henkilöstön koko-
naismäärä oli 1114, joista kuukausipalkkaisia 
työntekijöitä oli 101, tuntipalkkaisia 934 ja mää-
räaikaisia kuukausipalkkaisia 79. Henkilöstö ja-
kautui uusiin osastoihin seuraavasti: asiakaspal-
veluosasto 48, opetusosasto 40 ja hallinto-osasto 
13  

Opiston työhyvinvointiryhmä tuki henkilöstöä 
muutostilanteessa järjestämällä kolme tiedotus- 
ja keskustelutilaisuutta, joissa käsiteltiin organi-
saatiouudistusta ja sen henkilöstövaikutuksia. 

Henkilöstötoimikunta kokoontui kertomusvuon-
na viisi kertaa ja antoi lausuntonsa organisaatio-
uudistuksesta. 
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Muutostyöryhmän päätettyä työnsä kesäkuussa, 
henkilöstötoimikunta jatkoi työtä seurantaryh-
mänä.  

Työhyvinvointikysely järjestettiin nykymuodos-
saan viimeistä kertaa marraskuussa ja tulokset 
olivat käytettävissä joulukuun alussa. Organisaa-
tiomuutoksen vaikutus henkilöstön jaksamiseen 
ja hyvinvointiin näkyi kyselyn tuloksissa. Vaikka 
muutoksen suunnittelussa todettiin monta ker-
taa, ettei henkilöstön ammattitaito katoa mihin-
kään, uusi hallintorakenne ja esimies—
alaissuhteiden sekä toimintatapojen muutokset 
aiheuttivat henkilöstössä paljon huolta ja epä-
varmuutta. Myös uuden sähköisen toimintajärjes-
telmän käyttöönotto aiheutti henkilöstölle ja 
toiminnalle suuria haasteita sekä oppimisen tilan-
teita. Työhyvinvointikyselyn tulosten tarkempi 
analysointi ja hyödyntäminen tapahtuu vuoden 
2014 alussa.  

Opiston yhteistoiminta- ja työsuojeluohje päivi-
tettiin yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen pääluot-
tamusmiesten kanssa 18.12.2013. Henkilöstötoi-
mikunnan ja johtoryhmän roolia selkiinnytettiin. 
Työsuojelun tehostamiseksi työhyvinvointiryhmä 
päätettiin muuttaa 1.3.2014 alkaen työsuojelu-
ryhmäksi, johon osastot valitsevat henkilöstön 
keskuudesta yhteistoimintavastaavat. Virasto-
ryhmän työsuojelupäällikkö informoi uusia esi-
miehiä uudesta työsuojeluorganisaatiosta, työ-

hyvinvointiohjelmasta ja työsuojelupakista 
13.12.2013. 

Opiston opettajat ja muu henkilökunta osallistui-
vat toimintavuoden aikana useille erityiskursseille 
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Syksyllä eri 
henkilöstöryhmille järjestettiin tehostetusti kou-
lutusta uuden Kursor-järjestelmän käyttöön. 

Kaikille opettajille tarkoitettuja opettajainkoko-
uksia järjestettiin toimintavuoden aikana kaksi: 
toinen maaliskuussa, toinen syyskauden alussa. 
Kokouksissa tiedotettiin ja keskusteltiin ajankoh-
taisista asioista sekä järjestettiin ainealakohtaiset 
koulutustapaamiset johtavien opettajien kanssa. 
Kokouksissa käsiteltiin myös organisaatiomuu-
tosta. Tuntiopettajien ammattitaidon kehittämis-
tä tuettiin edelleen myöntämällä opintorahoja 
ainealaan liittyville kursseille osallistumiseen. 
Uusien opettajien perehdyttämiskoulutus pidet-
tiin syyskuun alussa. 

Henkilöstökerho järjesti henkilöstölle toiminta-
vuoden aikana tapahtumia, jotka toteutettiin 
työajan ulkopuolella. Ekskursiokohteita olivat 
muun muassa Helsingin tähtitorni, Vanhankau-
pungin kierros, Linnan aarteet -näyttely Ateneu-
missa sekä luontokeskus Haltia. Henkilöstökerho 
järjesti myös perinteisesti työväenopiston henki-
löstön pikkujoulujuhlan. 
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Yhteistyö ja kumppanuudet 
Työväenopisto tekee jatkuvaa yhteistyötä pää-
kaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen 
kanssa. Toimintavuoden yksi tärkeimmistä yhteis-
työhankkeista oli uuden kurssinhallintajärjestel-
män luominen. Opisto toimii kiinteästi myös 
kaupungin eri hallintokuntien ja järjestöjen kans-
sa. Yhteistyö on vilkasta etenkin kulttuurikeskuk-
sen, nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston, 
kaupunginkirjaston sekä sosiaali- ja terveysviras-
ton kanssa. Alueellisina yhteistyökumppaneina 
on virastojen lisäksi muun muassa kaupungin-
osayhdistyksiä ja -lehtiä, oppilaitoksia ja yrityksiä.  

Myös eri ainealat toimivat verkostoituneina. 
Usein opetuksen suunnittelu perustuu laajaan ja 
monipuoliseen kumppanuuteen: kursseja ja luen-
toja suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä erilais-
ten yhdistysten, seurojen, kolmannen sektorin 
toimijoiden, kaupungin virastojen sekä muiden 
toimijoiden kanssa. 

Helsingin työväenopisto toimii opetusharjoitte-
lua järjestävänä yhteistyöoppilaitoksena Helsin-
gin yliopiston opettajainkoulutuslaitoksen kans-
sa. Helsingin yliopiston opettajainkoulutuslaitok-
sen aikuisopetukseen suuntautuvien opettajan 
pedagogisten opintojen syventävän opetushar-
joittelun suoritti kahdeksan opetusharjoittelijaa 
yhteiskunnallisissa aineissa, neljä opetusharjoitte-
lijaa kielissä (kaksi espanjan, yksi englannin ja yksi 
ranskan kielessä), viisi opetusharjoittelijaa käsi-
työssä, kymmenen opetusharjoittelijaa kotitalou-
dessa. Lisäksi käsityössä oli kaksi soveltavan tason 
opetusharjoittelijaa. 

Kestävä kehitys 

Työväenopistossa jatkettiin ympäristömyönteistä 
toimintaa voimassa olevan ympäristöohjelman 
mukaisesti. Ohjelma tähtää muun muassa mate-
riaalin- ja energiankulutuksen vähentämiseen 

sekä syntyvän jätteen kierrättämiseen (biojäte, 
lasi, metalli, kartonkipakkaukset ja sekajäte). Ym-
päristö pyritään jatkuvasti huomioimaan henkilö-
kunnan ja opiskelijoiden toimissa sekä opetuk-
sessa.  

Asiakaspalveluosasto on kiinnittänyt erityistä 
huomiota kopioinnin vähentämiseen, lajitteluun, 
kierrätykseen, ongelmajätteiden vähentämiseen 
sekä jätteiden keskitettyyn keräykseen.  

Yhteiskunnallisissa aineissa kevätlukukaudella 
järjestettiin luentoja Itämeren tilasta ja syksyllä 
pohdittiin luonnon tilannetta ympäristöfilosofian 
näkökulmasta. Syksyn kestävää kehitystä arkeen -
luennoilla selvitettiin energiantuotannon ja -
käytön sekä ostopäätösten vaikutusta ympäris-
töön ja mietittiin muun muassa, miten jätteen 
syntyä voisi vähentää. 

Kuvataideopetuksen eri toimipisteiden jätteiden 
lajittelua on parannettu ja ohjeistettu yhtenäi-
semmäksi. Opetuksessa on entistä enemmän 
hyödynnetty internetin virikemateriaalia. Digiva-
lokuvaus -kurssien harjoitustöiden tarkastelu 
tapahtui suurimmaksi osaksi sähköisessä muo-
dossa. Osalla kursseista käytettiin pelkästään 
kierrätysmateriaaleja mm. Kollaasi- ja romuveis-
toskurssit.  

Suurin osa käsityökursseista tukee ekologisuutta; 
Tylsän vaatteet uudet kuviot, tilkkutyökurssit ja 
monet käsityön erikoistekniikka -kurssit (punon-
nat, kynttilät), kudonta, tuunaus, materiaalien 
hankita ja uusiokäyttö, pakkausmateriaalien kier-
rätys. Luonnonvärikurssilla värjätään mahdolli-
simman ekologisesti. 

Luonto ja ympäristö -ainealan kursseilla ja luen-
noilla tarkasteltiin luontoa ja ympäristöä useista 
eri näkökulmista. Opetuksen tavoitteena oli antaa 
tietoa luonnosta ja luonnontieteiden eri alueilta, 
neuvoja puutarhanhoitoon, lisätä ympäristövas-
tuullista ajattelua sekä järjestää retkiä Helsingissä 
ja lähialueilla.  
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Musiikin aineala osallistui ensimmäistä kertaa 
Kaapelitehtaalla toukokuussa pidettyyn Kierrätys-
tehdas-tapahtumaan. Svengijengi -kuoro viihdyt-
ti tapahtumassa kävijöitä. 

Kotitalousopetuksen suurin ympäristövaikutus 
on ympäristötiedon välittäminen opetuksen 
kautta sekä käytännön esimerkkinä toimiminen 
opetuskeittiöiden avulla. Kotitalousopetuksen 
opetussuunnitelmassa on mainittu yhtenä kaiken 
opetuksen lävistävänä aiheena ympäristöseikko-
jen huomioiminen. Opettajat nostavat aiheen 
esiin lähes kaikilla kursseilla kurssin varsinaisesta 
aiheesta riippumatta. Myös opiskelijoiden oma 
tietoisuus ja kiinnostus näkyvät. Opiskelijoiden 
kanssa keskustellaan ruoka-aineiden valinnasta ja 
hankintakriteereistä. Kursseilla ja havaintoesityk-
sissä opitaan raaka-aineiden oikeaa käsittelyä, 
ruoaksi valmistamista sekä oikeaoppista säilyttä-
mistä. Lisäksi kannustetaan mm. hankkimaan 
kestäviä ruoanvalmistusvälineitä, järjestämään 
jätteen lajittelu kotona, vähentämään keittiön 
energian- ja vedenkulutusta sekä ylipäätään poh-
timaan ympäristöasioita omassa arjessa ja omas-
sa kodissa. 

Työväenopiston kotitalousopetus on jo vuosia 
kiinnittänyt huomiota toimintansa ympäristö-
myönteisyyteen. Yli kymmenen vuoden ajan on 
opetuskeittiöiden jätteet lajiteltu viiteen jakee-
seen. Opetuksessa käytetään pakkaamattomia 
perusraaka-aineita sekä luomutuotteita mahdol-
lisuuksien mukaan.  

Kansainvälinen toiminta 

Työväenopistossa on voimassa vuonna 2011 hy-
väksytty kansainvälisyysohjelma, jonka osa-
alueita ovat kotikansainvälisyys, kansainväliset 
hankkeet ja tapahtumat, virtuaalikansainvälisyys 
sekä henkilöstön liikkuvuus ja kansainvälisyys-
osaaminen.  

Teatteriopetus oli mukana EUn aikuiskasvatusoh-
jelma Grundtvigin oppimiskumppanuushank-
keessa Social Inclusion through Theatre Expe-
rience. Projekti alkoi vuonna 2012 ja loppui 
vuonna 2013. Tavoitteena oli tutkia miten teatte-
rin keinoin voidaan edistää erityisryhmien osalli-
suutta ja miten työväenopisto voi kehittää erityis-
ryhmien teatteriopetusta. Hyviä kokemuksia saa-
tiin sekä ikäihmisten että kehitysvammaisten 
teatteriryhmistä. Hankkeeseen osallistui sekä 
tuntiopettajia että vakituiseen henkilökuntaan 
kuuluvia. 

Käsityön päätoimiset opettajat ovat verkottuneet 
oman ainealansa kansallisten ja kansainvälisten 
toimijoiden kanssa. Kansainvälistä vuorovaikutus-
ta edistettiin myös siten, että työväenopiston 
toimintaan kävi tutustumassa vierailijoilta Venä-
jältä, Koreasta ja Japanista. Kaksi työväenopiston 
työntekijää kävi hankesuunnittelukokouksessa 
Kreikassa. 
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Opetusosasto 
Opetusosaston tehtävänä on opiston opetuksen 
järjestäminen, koordinointi ja kehittäminen sekä 
opetuksen suuntaaminen asetettujen tavoittei-
den mukaisesti koko kaupungin kokonaisuus 
huomioon ottaen. Lisäksi osasto vastaa tun-
tiopettajien perehdyttämiskoulutuksesta ja opet-
tajaharjoittelijoiden ohjaamisesta. 

Opetusosasto muodostuu kolmesta yksiköstä; 
taideaineet (kirjallisuus ja näyttämöaineet, kuva-
taide, musiikki), taitoaineet (käsityö, kotitalous ja 
tietotekniikka) sekä kielet ja tietoaineet (kielet, 
suomi toisena kielenä ja yhteiskunnalliset aineet). 
Ainealayksiköitä johtavat koulutuspäälliköt, jotka 
vastaavat yksikön tavoitteiden saavuttamisesta 
sekä ainealan kehittämisestä. Yksiköihin kuuluvat 
johtavat opettajat, suunnittelijaopettajat, määrä-
aikaiset koulutussuunnittelijat sekä tuntiopetta-
jat. 

Apulaisrehtorin ja koulutuspäälliköiden muodos-
taman opetuksen johtotiimin tehtävänä on työ-
väenopiston opetusprosessin ja yhteissuunnitte-
lun kehittäminen oppiainekokonaisuuksien nä-
kökulmasta koko kaupungin kokonaisuus huo-
mioon ottaen. 

Opetus organisoitiin alueopistoittain 30.4.2013 
saakka, minkä jälkeen opetusosasto aloitti toi-
mintansa. Opetusosaston päällikkö ja väliaikai-
sesti tehtävään määrätty koulutuspäällikkö aloit-
tivat 1.5.2013. Kolme vakituista koulutuspäällik-
köä aloittivat 1.11.2013. 

Vuoden 2013 opetuksen sitova tavoite, 100 500 
tuntia saavutettiin. Opetustunteja toteutui 
101 367. Talousarvion tavoitteen mukaisesti kun-
talaisille tarjottiin monipuolista opetusta eri puo-
lilla kaupunkia sekä uusia, ajankohtaisia ja mie-
lenkiintoisia kursseja ja oppimistilaisuuksia sekä 
konsertteja ja muita taidetilaisuuksia. 

Opiston toiminta tukee ennen kaikkea kaupungin 
strategiaohjelman kohtaa Hyvinvointi ja asukas: 
toiminta sinänsä kaventaa terveys- ja hyvinvoin-
tieroja sekä lisää asukkaiden elämänhallintaa, 
hyvinvointia ja jopa työllisyyttä oppimisen ja 
osaamisen avulla. 

Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa erityi-
sinä tavoitteina oli pitää opintojen aloittamisen 
kynnys matalana, ehkäistä syrjäytymistä, edistää 
eri kulttuuritaustojen omaavien kansalaisten vuo-
rovaikutusta, siirtää kulttuuriperinteitä uusille 
opiskelijoille, kannustaa itsenäiseen opiskeluun ja 
opitun ylläpitämiseen sekä ekologiseen toimin-
taan. Toimintakertomuksen ainealoittaisissa koh-
dissa on selostettu, kuinka nämä tavoitteet toteu-
tuivat.  

Suomea vieraana kielenä opetusta ja muuta eri-
tyisesti maahanmuuttajille tarkoitettua opetusta 
toteutui 9 746 oppituntia (tavoitteena 9000 tun-
tia). Maahanmuuttajille suunnatun toiminnan 
tarkempi esittely on kohdassa ”Suomi vieraana 
kielenä ja muu maahanmuuttajaopetus”. 

Opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyö 
aloitettiin tavoitteen mukaisesti. Opetussuunni-
telman perusteet on määrä olla valmis 31.12.2014 
mennessä. 

Taiteen perusopetus  

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta 
toiselle etenevää opetusta, joka antaa oppilaalle 
valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asian-
omaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-
asteen koulutukseen.  

Aikaisempien vuosien tapaan työväenopistossa 
annettiin taiteen perusopetusta käsityön, teatte-
ritaiteen, kuvataiteen ja musiikin alalla. 

Taiteen perusopetuksen syksyllä 2012 aloittanut 
teatteritaiteen 2-vuotinen kurssi jatkoi toimin-



Sivu 10 / 26  
 

TOIMINTAKERTOMUS 2013 

taansa. Ryhmä valmistaa lopputyönään kevääksi 
2014 Shakespearen Myrsky-esityksen. 

Keväällä 2012 aloittanut kuvataiteen perusope-
tuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 
3-vuotinen opintokokonaisuus jatkui. 

Aikuisten käsityön taiteen perusopintojen ryhmä 
toteutti yhteistyöprojektin Kinaporin palvelukes-
kuksen kanssa ja syventävien opintojen ryhmä 
yhteistyöprojektin Ateneumin taidemuseoon 
keväällä 2014 avautuvaan Tove Jansson -
näyttelyyn. 

Laajan oppimäärän mukaista musiikin perustei-
den opetusta järjestettiin edellisten vuosien ta-
paan musiikin teoriassa. 

Tapahtumat, konsertit, näyttelyt 

Työväenopisto ei ole ainoastaan oppilaitos vaan 
myös kulttuurilaitos ja tapahtumapaikka. Lukui-
sat konsertit, teatteri- ja lausuntaesitykset, näyt-
telyt ja muut tapahtumat ovat tärkeä osa opetuk-
sellista kokonaisuutta. Toimintavuoden tapah-
tumista on kerrottu tarkemmin ainealoittaisissa 
kertomuksissa. 

 

Ainealayksiköt 

Kielet ja tietoaineet 

Ainealat: kielet, suomi toisena kielenä, ihminen, 
yhteiskunta ja kulttuuri -aineet, luonto ja ympä-
ristö, liikenne, avoin yliopisto-opetus 

Henkilöstö: koulutuspäällikkö, kaksi johtavaa 
opettajaa, yhdeksän vakinaista suunnittelijaopet-
tajaa, yksi koulutussuunnittelija, kaksi määräai-
kaista koulutussuunnittelijaa sekä tuntiopettajia. 

Kielet 

 2013 2012 
Opetustunteja 24 273 24 712 
Kursseja/luentoja  1 033 1 075 
Kurssilaisia (suorittaneita)  13 111 13 829 

Opiston kielikursseilla opitaan käytännön kielitai-
toa. Kurssitasot noudattavat yleisten kielitutkin-
tojen ja Euroopan neuvoston yleiseurooppalai-
sen viitekehyksen jakoa perus-, keski- ja ylimmän 
tason kursseihin. Tavallisin kurssimuoto on kaksi 
tuntia kerran viikossa kokoontuva opintoryhmä. 
Lisäksi ohjelmassa on eripituisia lyhyt-, viikon-
loppu- ja intensiivikursseja sekä verkkokursseja. 
Opisto tarjoaa myös tukea eri kielten itseopiske-
luun.  

Kieltenopetuksen perustavoite on toteuttaa laaja 
ja monipuolinen kielten opetustarjonta siten, että 
ohjelmassa on tarjolla myös vähemmän opiskel-
tuja kieliä. Tavoite saavutettiin myös vuonna 
2013, jolloin opetusta annettiin 24 eri kielessä. 

Toiminnan suunnittelussa noudatettiin keväällä 
2011 suomi toisena kielenä -opetuksen kanssa 
yhteistyössä laadittuja kieltenopetuksen strategi-
sia tavoitteita ja toimintasuunnitelmaa vuosille 
2012–2015. Tavoitteena on tehdä kieltenopetuk-
sen pedagogisista toteutusmalleista entistä mo-
nimuotoisempia mm. verkko-opetuksen ja inten-
siivikurssien määrää lisäämällä. 

Työväenopisto oli partnerina mukana vuoden 
2013 alussa käynnistyneessä, TEKESin rahoitta-
man arvoverkkohankkeen, Suomen Verkko-
Opiston, toisessa vaiheessa. Osana hanketta laa-
jennettiin kielten verkko-opetustarjontaa toteut-
tamalla monimuotokursseja englannin ja espan-
jan kielissä. Syksyllä 2013 pilotoitiin Helsingin 
työväenopistossa tuotettua työelämän englannin 
verkkokurssia.  
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Syksyllä 2013 työväenopistossa käynnistettiin 
yhteistyössä Serbialais-suomalaisen seuran kans-
sa serbian kielen alkeiskurssi. Syksyllä alkoi myös 
pääkaupunkiseudun vapaan sivistystyön oppilai-
tosten yhteinen Opet oppii -projekti, jossa työvä-
enopiston yhteyshenkilönä toimi kieltenopettaja. 

Keväällä 2013 opisto isännöi kahta suurta kiel-
tenopetuksen tapahtumaa. Maaliskuussa järjes-
tettyyn Suomen kieltenopettajien liiton SUKOLin 
valtakunnalliseen vapaan sivistystyön koulutus-
päivään osallistui toista sataa vieraiden kielten ja 
suomi toisena kielenä -opettajaa. Päivän aikana 
käsiteltiin kieltenopetuksen ajankohtaisia kysy-
myksiä. Huhtikuussa Työväenopiston tiloissa pi-
dettiin Japanin opettajain yhdistyksen järjestämä 
japanin kielen puhetilaisuus, jossa japanin opis-
kelijoilla oli mahdollisuus pitää japaninkielinen 
esitys haluamastaan aiheesta. Lähes kahden-
kymmenen puhujan ja sadan kuulijan lisäksi pai-
kalla oli myös Japanin suurlähetystön edustajia. 

Kielten kurssien opiskelijoista noin neljännes oli 
miehiä. Ikäihmisille suunnattuja kursseja toteutui 
101. Maahanmuuttajille suunnattuja kursseja oli 
kuusi ja sen lisäksi venäjän ja suomen opiskelijoi-
den yhteisopiskelua jatkettiin kaksikielisellä 
Suomea ja venäjää tandemin kyydissä -kurssilla. 
Erityisryhmille suunnattuja kursseja oli yksi. 

Suomi vieraan kielenä (S2) ja muu 
maahanmuuttajaopetus 

 2013  2012 
Opetustunteja  9 788  9 129 
Kursseja/luentoja  190  181 
Kurssilaisia (suorittaneita)  2 185  1 780 
 
Opiston tavoitteena oli toteuttaa maahanmuut-
tajille suomen kielen (S2) ja muiden ainealojen 
opetusta 9 000 tuntia. Opetustunteja toteutui 
yhteensä 9 788. Maahanmuuttajille suunnatusta 
opetuksesta merkittävä osa, 8 766 tuntia on 
suomen kielen opetusta. 

Suomen kursseja järjestettiin kaikilla kuudella 
alueella. Kuten muussa kieltenopetuksessa, suo-
men kielessä kurssitasot noudattavat yleisten 
kielitutkintojen jakoa, joka on yhteismitallinen 
yleiseurooppalaisen viitekehyksen tasoluokituk-
sen kanssa.  

Tavallisimmin lukukauden kestävä kurssi koostui 
kahdesta opetuskerrasta viikossa sisältäen viisi 
viikkotuntia. Intensiivikursseilla opetusta oli nel-
jänä päivänä viikossa, yhteensä. 12–14 tuntia 
viikossa. Suurin osa kursseista järjestettiin aamul-
la ja päivällä. Työssäkäyville oli järjestetty eritason 
iltaopetusta. Kurssitarjonnassa on huomioitu 
erityisryhmistä ikääntyvät maahanmuuttajat, 
luku- ja kirjoitustaidottomat sekä hitaasti etene-
vät opiskelijat. 

Suomen kielessä tavoitteena oli tarjota monipuo-
lista opetusta maahanmuuttajien erilaiset lähtö-
kohdat huomioon ottaen. Perustason kursseja 
järjestettiin kaikilla alueilla, erikois- ja keskitason 
kursseja keskitetymmin. Suuren kysynnän vuoksi 
intensiivikursseja lisättiin. Uusia kursseja olivat 
hitaasti etenevä suomen kielen alkeistason ryh-
mä ja viikonloppukurssi.  

Suomen kielen opiskelijoista yli 67 % oli 25–44-
vuotiaita. Miesten osuus kurssilaisista oli 42 %. 
Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille annet-
tiin opintoneuvontaa arabian, englannin, ranskan 
ja venäjän kielillä. 

Opintoseteliavusteisia kursseja suunniteltiin 
ikääntyville maahanmuuttajille, luku- ja kirjoitus-
taidottomille, thaimaalaisille, hitaasti eteneville ja 
vasta maahan tulleille maahanmuuttajille. 

Kevät- ja syyslukukaudella järjestettiin muuttamia 
suomen kielen kursseja, joihin integroitiin käsi-
työ-, kuvataide- ja kotitalousopetusta. Toiminnan 
tavoitteena oli havainnollista suomen kielen 
opiskelijoille työväenopiston muuta opetustar-
jontaa, tutustuttaa suomalaisiin perinteisiin ja 
ruokiin sekä laajentaa sanavarastoa. 
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Maahanmuuttajataustaisten kotona lapsia hoita-
vien vanhempien kielikoulutushanketta jatkettiin 
kaupungin henkilöstökeskuksen koordinoimana 
ja kaupungin eri virastojen yhteistyönä. Hank-
keen puitteissa työväenopisto järjesti suomen 
kielen opetusta kolmessa leikkipuistossa, Monika-
Naiset liitossa ja Kontulan lähiöasemalla. Stoan 
kirjaston kanssa jatkui yhteistyö suomen kielen 
keskustelukurssin muodossa. 
Maahanmuuttajille tarjottiin opetusta lisäksi yh-
teiskunnallisissa aineissa, tekstiilityössä, tietotek-
niikassa, kotitaloudessa, kuvataiteessa ja englan-
nin kielessä. 

Yhteiskunnallisissa aineissa vuosittain järjestettä-
viin venäjänkielisiin luentosarjoihin Tutustutaan 
Suomeen ja Suomen historiaa maahanmuuttajille 
riittää tulijoita edelleen. Syksyn Urban Foraging 
Cycle Ride kokosi innokkaita kaupungin luonnon 
antimiin tutustujia. Kaikki mukaan vapaaehtois-
toimintaan -tapahtuma oli erityisesti suunnattu 
maahan muuttaneille. 

Vieraissa kielissä toteutui kuusi maahanmuuttajil-
le suunnattua englannin kurssia. Maahanmuutta-
jataustaisia opiskelijoita osallistui runsaasti myös 
muille kielten kursseille. Venäjän ja suomen opis-
kelijoiden yhteisopiskelua jatkettiin kaksikielisellä 
parityöskentelyyn perustuvalla kurssilla Suomea 
ja venäjää tandemin kyydissä. 

Kuvataiteessa järjestettiin kaksi koko lukuvuoden 
kestävää monikielistä (suomi - venäjä - englanti) 
piirustus- ja maalauskurssia. Tuntiopettajina toimi 
maahan muuttaneita kuvataideopettajia mm. 
Kiinasta, Hollannista, Japanista, Venäjältä, Virosta. 
Videoverstaan opiskelijoita osallistui avustajina 
Diakonissalaitoksen hakevan Vamos-toiminnan ja 
Helmi-tuotantoyhtiön maahanmuuttajanuorille 
suunnattuun IRL-työpajahankkeeseen, jossa 18–
25-vuotiaat, ilman työ- tai opiskelupaikkaa olevat, 
nuoret tekivät lyhytelokuvia tarinan kerronta -
metodilla. 

Käsityössä suomi2-kurssien opiskelijoille järjestet-
tiin lyhytkursseja ja opintoseteliavustuksilla Suo-
malainen joulu -kurssi. Neljä englanninkielistä 
kurssia suunniteltiin erityisesti maahanmuuttajil-
le. 

Kotitaloudessa maahanmuuttajaopetus tapahtui 
yhdessä suomen kielen opetuksen kanssa. Kurs-
seja järjestettiin suomalaisen ruokakulttuurin 
teemoilla kuusi kappaletta. Maahanmuuttajia oli 
opettajapuolella kaksi, joista toinen opetti äidin-
kielellään englannilla. Teurastamolla järjestettiin 
kolme englanninkielistä Finnish Food Délicies -
kurssia matkailijoille ja kaupungissa asuville 
maahanmuuttajille. Kurssilla oli suomalainen 
kotitalousopettaja. Kaupungin matkailuinfo välit-
ti tietoa kursseista omien kanaviensa kautta. 

Tietotekniikassa maahanmuuttajille suunnattu 
Työhakemus ja CV kurssista saatiin hyvää koke-
musta ja kurssi todettiin tarpeelliseksi.  

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri 

 2013  2012 
Opetustunteja  2 833   2 988 
Kursseja/luentoja  243 259 
Kurssilaisia (suorittaneita)  4 984 5 307 

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri -aineala jakau-
tuu useaan oppiaineeseen: psykologia ja ihmis-
suhteet, filosofia, kasvatus ja oppiminen, historia, 
kulttuurintuntemus, yhteiskunta, viestintä ja 
asuminen. Opetusta järjestettiin eri puolilla Hel-
sinkiä sekä päivä- että ilta-aikaan. Kaikille avoimi-
en yleisluentojen tarjonta oli aikaisempien vuosi-
en tapaan runsasta, maksuttomia luentotilai-
suuksia oli yli 400. 

Käsiteltävät aiheet vaihtelevat vuosittain pitäen 
sisällään niin ajankohtaisia kuin ajattomiakin yh-
teiskunnallisia ilmiöitä. Luento- ja kurssitarjonta 
oli monipuolista alkaen Ihmisenä olemisen ulot-
tuvuuksista hyvinvointiyhteiskunnan haasteiden 
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pohtimiseen. Erityisesti eri maiden historiaa ja 
kulttuuria käsittelevät luennot olivat suosittuja. 
Luentosarja Fasismi maailmansotien välisessä 
Euroopassa osoittautui suureksi yleisömenetyk-
seksi. 

Aktiivista kansalaisuutta edistettiin järjestämällä 
mm. luento- ja keskustelutilaisuus Enemmän irti 
EU:sta sekä infoiltoja sosiaaliviraston vapaaeh-
toistoiminnasta. Jaksamista ja voimaantumista 
tuettiin järjestämällä luentoja elämänmuutoksen 
tekemisestä ja itsetunnon kohentamisesta sekä 
suuren suosion saavuttaneita tietoisen läsnäolon 
kursseja. 

Ikäihmisille järjestettiin runsaasti eriaiheisia luen-
toja niin opiston omissa toimipisteissä kuin pal-
velu- ja kulttuurikeskuksissa. 

Yhteistyökumppaneita toimintavuonna olivat 
muun muassa Helsingin Suomi–Puola -yhdistys, 
Suomi – Bulgaria -seura, Sakari Pälsi -seura, Eu-
roopan komission Suomen edustusto, Helsingin 
Osakesäästäjät ry, Pohjois-Haaga Seura ry, Suo-
men mielenterveysseura, Aivohalvaus- ja dysfa-
sialiitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut ja ViSiO (Vihreä Sivis-
tys- ja Opintokeskus) sekä Helsingin kaupungin 
hallintokunnista tietokeskus, kaupunginkirjasto, 
kulttuurikeskus, sosiaalivirasto ja Helsingin ener-
gia. 

Opistotalossa järjestettiin kevätlukukaudella koko 
perheen tapahtuma ”Helmikarnevaalit”, jossa oli 
ainealojen työpajojen lisäksi tietoiskuja eri järjes-
töjen kaveri- ja kummitoiminnasta. 

Lokakuussa järjestettiin yhteistyössä opintokes-
kus Vision kanssa Kaikki mukaan vapaaehtoistoi-
mintaan -tapahtuma, jossa oli luentoja sekä ta-
pahtumatori eri järjestöille toimintansa esittele-
miseen. 

Kaikille avoimet yleisluennot keräävät vuosi vuo-
den jälkeen runsaasti yleisöä ja niistä saatava 

palaute on erittäin myönteistä. Opiskelijoiden 
ikähaitari on leveä ja varsinkin yhteiskunnallisia 
kysymyksiä käsittelevillä sekä historian luennoilla 
on paljon myös miehiä.  

Luonto ja ympäristö 

 2013  2012 
Opetustunteja  298  349 
Kursseja/luentoja  43  44 
Kurssilaisia (suorittaneita)  777 726 

Luonto ja ympäristö -ainealan kursseilla ja luen-
noilla tarkasteltiin luontoa ja ympäristöä useista 
eri näkökulmista. Opetuksen tavoitteena oli antaa 
tietoa luonnosta ja luonnontieteiden eri alueilta, 
antaa neuvoja puutarhanhoitoon, lisätä ympäris-
tövastuullista ajattelua sekä järjestää retkiä Hel-
singissä ja lähialueilla.  

Vuonna 2013 yleisluentojen aiheita olivat Lapin 
luonto, tähtitiede, sääilmiöt, puutarhan hoito, 
kompostointi, jäkälät, sammaleet ja sienet.  

Opintopiireissä opiskeltiin lintujen lajituntemusta 
sekä mehiläisten ja metsänhoitoon liittyviä asioi-
ta. Erilaisia kalastuskursseja toteutettiin yhteensä 
viisi. Lisäksi järjestettiin runsaasti erilaisia retkiä, 
urbaani sadonkorjuupyöräily sekä opastettu sie-
niretki. Sähköistä itse kesämökkisi aurinko- ja 
tuulienergialla -kurssi oli edelleen suosittu. 

Liikenne – Merenkulku 

 2013  2012 
Opetustunteja  539  444 
Kursseja/luentoja  19 17 
Kurssilaisia (suorittaneita)  441  428 

Opistossa liikenteen aineala on tarjonnut ainoas-
taan merenkulun opetusta. Kurssien tavoitteena 
on ollut tarjota perustiedot turvalliseen liikkumi-
seen sisävesillä ja saaristossa. Kurssit antavat tar-
vittavat tiedot saaristo-, rannikko- ja avomeren-
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kulun tutkintojen suorittamiseen. Vaativin avo-
merilaivurikurssi kestää koko lukuvuoden ja to-
teutettiin lukuvuonna 2012–2013. Se järjestetään 
joka toinen lukuvuosi. Vuonna 2013 merenkulun 
kursseja järjestettiin opiston neljässä eri toimipis-
teissä.  

Avoin yliopisto-opetus 

 2013  2012 
Opetustunteja  778  889 
Kursseja/luentoja  38  42 
Kurssilaisia (suorittaneita) 996  1 205 

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta pääosa 
oli Helsingin yliopiston perusopintoja ja erillisiä 
opintojaksoja. Toimintavuonna kurssitarjonnassa 
oli sekä yleistä että kotimaista kirjallisuutta, tai-
dehistoriaa, erityispedagogiikkaa ja kasvatustie-
dettä, oikeustieteitä, sosiaalipsykologiaa ja sosi-
aalityötä. Uutuutena tarjottiin teatteritieteen ja 
mediakasvatuksen perusopinnot. Lisäksi toteu-
tettiin aikaisempien vuosien tapaan Sibelius-
Akatemian kanssa kulttuuriyrittäjyyden opinto-
kokonaisuus sekä uutena Lääkkeetön hoito - kult-
tuurityövälineiden rajattomat mahdollisuudet -
kurssi. Turun yliopiston kanssa toteutetut luovan 
kirjoittamisen perusopinnot jatkuivat edelleen. 
Suosituimpia aineita olivat oikeustieteet ja sosi-
aalityö sekä lääkkeetön hoito -erillisjakso. 

Opetus järjestettiin lähiopetuksena pääasiassa 
Ensi Linja 1:n tiloissa. Sähköistä asiointia kehitet-
tiin ja kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen 
siirtyikin pääosin internetin kautta tapahtuvaksi. 

Opetustarjonta palveli erilaisten opiskelijoiden 
opiskelutarpeita. Suuri osa opiskelijoista oli nuo-
ria aikuisia, jotka suorittavat kursseja avoimessa 
yliopisto-opistossa liittääkseen ne osaksi muualla 
suoritettavaa tutkintoa tai valmistautuakseen 
yliopiston pääsykokeisiin. Työikäisistä suuri osa 
opiskelee kehittääkseen ammatillista osaamis-

taan. Iäkkäämmät henkilöt opiskelevat useammin 
yleissivistyksen tai harrastuksen vuoksi.  

Taideaineet 

Ainealat: kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli, kuvatai-
de ja musiikki. 

Henkilöstö: koulutuspäällikkö, kolme johtavaa 
opettajaa, kahdeksan suunnittelijaopettajaa, viisi 
määräaikaista koulutussuunnittelijaa sekä tun-
tiopettajia.  

Kirjallisuus, luova kirjoittaminen, lau-
sunta ja teatteri-ilmaisu, äidinkieli 

 2013 2012 
Opetustunteja  5 468  5 136 
Kursseja/luentoja  270  244 
Kurssilaisia (suorittaneita)  3 853  3 576 

Ainealan tavoitteena on kirjallisen sivistyksen, 
luovan kirjoittamisen eri lajien, kielitietouden, 
puheilmaisun, teatterin tekemisen ja teatteria 
koskevan tietouden ylläpitäminen ja edistämi-
nen. Yleisluennoilla, kirjailijavierailuilla sekä luku-
piireissä käsiteltiin koti- ja ulkomaisen kirjallisuu-
den historiaa, klassikoita sekä nykykirjallisuuden 
ilmiöitä ja kirjallisuuden lajeja. Opetuksessa hyö-
dynnettiin uutta kirjallisuuden- ja teatterintutki-
musta.  

Vuoden 2013 aikana huomioitiin F.E. Sillanpään, 
Aale Tynnin ja Timo K. Mukan merkkivuodet. Kir-
jailijavieraita olivat Antti Nylén, Heidi Köngäs, 
Katja Kallio ja Panu Rajala. Monet vierailut järjes-
tettiin yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa eri 
puolilla kaupunkia. 

Luovan kirjoittamisen ryhmät ovat yhteen lajiin 
(lyriikka, proosa, dialogi, draama) keskittyviä tai 
kaikki lajit kattavia. Elämäkertaryhmissä kirjoitet-
tiin omaelämäkertoja sekä elämäkertoja, sukuhis-
toriaa ja muita mikrohistoriallisia tekstejä. Opiske-
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lijoita rohkaistiin julkaisemaan tekstejään eri foo-
rumeilla, mm. opiston Riimu-sivustolla. Opiskeli-
joita ohjattiin myös hyödyntämään IT-opetusta 
esim. taitto-ohjelmien käytössä. Toimintavuonna 
järjestettiin myös vanhaan itkuvirsiperinteeseen 
perehdyttävä kurssi. 

Teatteriopetus on tietopohjaista (teatteritieto-
ryhmät), esittävän sekä soveltavan teatterin ope-
tusta. Teatteritietopiirit sisältävät luentoja, ohjaa-
ja- ja näyttelijävierailuja sekä teatterikäyntejä 
pääosin Helsingin teattereihin. Ohjelmassa oli 
esittävän teatterin erilliskursseja, kuten näytteli-
jän työn, teatteriohjauksen, improvisaation ja 
stand up -komiikan kurssit. Teatterin soveltavaa 
opetusta edustivat tarinateatteri, yhteisöteatteri, 
korttelidraama (Kallion korttelidraama), joka jär-
jesti katuteatteriesityksen sekä yhteisö- ja nyky-
teatteri.  

Äidinkielen opetuksena järjestettiin kielenhuol-
lon ja etymologian kurssit, rauman kielen ja sta-
din slangin kurssit sekä kehitysvammaisten luku- 
ja kirjoituskurssi. Kehitysvammaisille järjestettiin 
myös teatteri-ilmaisun kurssi. 

Avoimen yliopiston opetuksena aloitettiin koti-
maisen kirjallisuuden perusopinnot (25 op.) sekä 
luovan kirjoittamisen perusopinnot (25 op.) Tu-
run yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. 
Yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa aloitet-
tiin myös teatteritieteen perusopinnot (25 op.). 

Opetustuntien määrä sekä opiskelijamäärä ovat 
nousseet vuoteen 2012 verrattuna. Opetustunte-
ja toteutui yli 330 enemmän kuin vuonna 2012. 

Teatteriryhmät (Opistoteatteri, Studionäyttämö, 
Teatteri Mellari, Runoteatteri, Opistotalon näy-
telmäpiiri, Maunulan näytelmäpiiri, Teatteripro-
jekti, ikäihmisten K 60 -teatteri) valmistivat ylei-
söesityksiä eri puolille kaupunkia ja palvelukes-
kuksissa esitettäviksi. Puheilmaisun ja lausunnan 
ryhmät (12 kpl) toimivat eri puolilla kaupunkia. 

Ryhmät toteuttivat omat syys- ja kevätmatinean-
sa. 

Kuvataide  
 2013  2012 
Opetustunteja  18 003  18 015 
Kursseja/luentoja  514  529 
Kurssilaisia (suorittaneita)  6 216  6 512 

Kuvataidekursseilla opiskeltiin kuvallista ajatte-
lua, kuvanrakentamisen keinoja, taidehistoriaa 
sekä monipuolisesti eri tekniikoita. Peruskurssi-
tarjontaa oli alueellisesti kattavasti sekä alkeis- 
että jatkokursseina, aamuisin, päivisin ja iltaisin. 
Erityistiloja vaativia kursseja keskitettiin niille 
soveltuviin tiloihin. Pitkäjänteiseen opiskeluun oli 
koko lukuvuoden kestäviä kursseja ja useamman 
vuoden opintokokonaisuuksia. Lyhyt- ja viikon-
loppukursseilla oli mahdollisuus kokeilla, täyden-
tää taitojaan tai tutustua uusiin erikoistekniikoi-
hin. Edistyneemmille ja itsenäisempään työsken-
telyyn tarjottiin ateljeetyöpaja-kursseja, joissa 
opettaja oli paikalla 4–6 kertaa lukukaudessa.  

Keväällä opetuksen teemana oli Arjen sietämätön 
keveys - komiikka ja syksyllä Rakkaus - voimak-
kaat tunteiden kohteet ja taide tunteiden peilinä. 
Ainealan opetustarjonnan jäsennystä ja opinto-
jen rakennetta on kehitetty yhtenäisemmäksi ja 
selkeämmäksi.    

Kulttuurien tuntemusta ja vuorovaikutusta edis-
tettiin järjestämällä 18 yleisöluentoa. Aiheina 
olivat muun muassa Venäläinen avantgarde ku-
vataiteessa, Taide, uskonto, aate ja ideologia, 
Erkki Pirtolan ITE-taide, Kauneus pelastaa maail-
man, valokuva- ja mediataitelijoiden Teosteni 
synty. Tutustu näyttelyihin -kurssilla tutustuttiin 
kaupungin galleria- ja taidemuseotarjontaan.  

Yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa toteu-
tettiin järjestämällä nuorisoasiankeskuksen kans-
sa Pulssi-kursseja 12–18-vuotiaille sekä sosiaali- ja 
terveystoimen kanssa kursseja mielenterveyskun-
toutujille. Kampin, Kinaporin, Kotikallion, Meilah-
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den, Munkkiniemen ja Töölön palvelutalojen 
kanssa yhteistyönä järjestettiin kursseja ikäihmi-
sille.  

Monitoimitaloissa yhteistyötä tehtiin kulttuuri-
keskuksen kanssa erityisesti näyttelyjen ja tapah-
tumien yhteydessä. Venäjä viikolla Malmitalossa 
järjestettiin eri aineidenopettajien yhteistyönä 
vitriininäyttely Tuliaisesineistä naapurimaasta. 

Kuvataiteen kevätnäyttelyissä ja lukukausien 
aikana vaihtuvissa käytävänäyttelyissä Stoassa, 
Kaapelitehtaalla, Kanneltalossa, Kuvataidekeskus 
Hapessa, Malmitalossa, Oulunkylätalossa ja Ou-
lunkylän kirjastossa oli kävijöitä yhteensä yli 10 
000. Vuotalon Vuofest -tapahtumaan osallistui 
ennätysmäärä nuoria. Malmitalon avoimien ovien 
tapahtumassa näyttelykävijöitä oli 920. Oulunky-
lätalon 20-vuotisjuhlan avoimissa työpajoissa 
kävi paljon lapsiperheitä. Juhlan kunniaksi ku-
vanveistäjä Erkki Kannosto valmisti Oulunkylän 
kuvanveistoryhmän kanssa yhteistyönä keraami-
sen Ruusu-reliefin työväenopiston ulko-oven 
viereen. Kaapelitehtaan Kierrätystehdas -
tapahtuman kollaasityöpajassa oli 80 osallistujaa. 

Musiikki 
 2013 2012 
Opetustunteja  9 263 9 244 
Kursseja/luentoja  389 402 
Kurssilaisia (suorittaneita)  6 702  6 783 

Musiikinopetuksen tehtävänä on kehittää ja yllä-
pitää tietoja ja taitoja, antaa mahdollisuuksia 
omaan taiteelliseen ilmaisuun, tarjota välineitä 
musiikkikulttuurista nauttimiseen sekä mahdollis-
taa yhteisöllisyyden kokemuksia.  

Ainealan yleisten tavoitteiden ohella musiikin 
tarjonnassa on pyritty toteuttamaan myös opis-
tolle annettuja strategisia tavoitteita. 

Yleissivistävien, kaikille avoimien luentojen pai-
nopisteenä olivat Richard Wagnerin teokset. Yh-
teistyössä Sibelius-Akatemian ja Musiikkitalon 
kanssa jatkettiin edelleen Tunne orkesterisi -

luentosarjaa, jossa aiheina olivat Musiikki ja näyt-
tämö, Musiikki ja terveys sekä erityyppiset orkes-
terit viihdeorkesterista barokkiorkesteriin. 

Perhekursseilla pyrittiin tukemaan lapsen kehitys-
tä ja koko perheen yhdessäoloa laulaen, soittaen, 
liikkuen ja musiikkia kuunnellen. Ikäihmisten kuo-
roissa, soitin-, yksin- ja yhteislauluryhmissä koros-
tui yhdessä tekemisen ilo. 

Opisto 100 vuotta -teemavuoteen valmistaudut-
tiin harjoittamalla kuoroissa, orkestereissa, soitin- 
ja yksinlauluryhmissä ohjelmistoa juhlavuoden 
konsertteja ja tapahtumia varten. Konserteissa oli 
kuulijoita yli 2 300. 

Keväällä perjantai-illan konserttisarjassa kuultiin 
musiikkia liedistä ja italialaisen musiikin helmistä 
muusikko-opettajien omiin sävellyksiin ja yhtye-
musiikin svengaavaan ilotteluun. 

Helsinginkadun Filharmonikot toteutti konsertte-
ja kolmella ohjelmakokonaisuudella. Helmikuus-
sa orkesteri oli mukana Helmikarnevaali-
tapahtumassa "Koko perheen konsertilla". Tou-
kokuussa italialaisen oopperamusiikin konsertissa 
solisteina olivat oopperalaulajat Anna Danik ja 
Mika Pohjonen. Marraskuun konserteissa jatket-
tiin Jean Sibeliuksen sinfonioiden sarjaa säveltä-
jän kolmannella sinfonialla. Muita teoksia olivat 
W.A. Mozartin sinfonia nro 5 sekä Sergei Rah-
maninovin pianokonsertto nro 2, jonka solistina 
toimi pianotaiteilija Valeria Resjan. Temppeliau-
kion kirkossa pidetty toinen konsertti oli lähes 
loppuunmyyty. Joulukuussa orkesteri oli mukana 
opiston joulukonsertissa, jossa se säesti opiston 
suurkuoroa kahdessa englantilaisessa "Tidings of 
Great Joy" -joululaulusikermässä. Suurkuoro 
koostui opiston eri kuorojen laulajista ja yksinlau-
luopiskelijoista. Konsertissa debytoi syksyllä 2013 
perustettu jousiorkesteri Helsinginkadun Jouset, 
joka säesti opiston yksinlaulajia. Helsinginkadun 
Jouset -orkesteri esiintyi myös Opistoteatterin 
esittämässä Dostojevskin Idiootti -näytelmässä. 

Lauluyhtye BellaCanta järjesti huhtikuussa 10-
vuotisjuhlakonsertin Elämän sain soimaan. Myös 
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Kamarikuoro ProMus juhlisti keväällä 25-
vuotisjuhlakauttaan omalla juhlakonsertilla. Mar-
raskuussa ProMus esiintyi yhteistyössä Helsingin 
pop- & jazzkonservatorion nuorten opiskelijoiden 
ja venäläistaustaisten muusikoiden kanssa järjes-
tetyssä Yhdessä -konsertissa Vuotalossa. Konser-
tin ohjelmisto koostui muusikko-säveltäjä Sergei 
Sokolovin musiikista.  

Musiikki oli edustettuna myös Oulunkylätalon 20-
vuotistapahtumassa. Ohjelmassa oli yhteislaulua 
sekä Lauluyhtye BellaCantan konsertti. Musiikin-
opettajien lauluyhtye 4VOX esiintyi myös juhlas-
sa. 

Balalaikkaorkesteri konsertoi Vuotalossa syyskau-
della loppuunmyydyssä salissa. Konsertin solisti-
na esiintyi balalaikkavirtuoosi Andrej Gorbachev. 

Musiikinopiskelijoita oli aikaisempien vuosien 
tapaan melko tasaisesti kaikista ikäryhmistä 25-
ikävuodesta eteenpäin. Suurimmat ikäryhmät 
olivat 25–35-vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat. Mies-
ten osuus musiikinopiskelijoista oli lähes 30 pro-
senttia. 

Taitoaineet 

Ainealat: hyvinvointi ja terveys, kotitalous, käsi-
työ, liikunta, tietotekniikka.  

Henkilöstö: koulutuspäällikkö, kaksi johtavaa 
opettajaa, 12 suunnittelijaopettajaa, yksi koulu-
tussuunnittelija, kolme määräaikaista koulutus-
suunnittelijaa sekä tuntiopettajia. 

Hyvinvointi ja terveys  
 2013  2012 
Opetustunteja  18 003  18 015 
Kursseja/luentoja  514 529 
Kurssilaisia (suorittaneita)  2 860  1 691 

Hyvinvointi ja terveys -ainealan kurssit on jaettu 
neljään ryhmään: terveystieto, hieronta, painon-

hallinta ja itsehoito. Tarjolla oli muutamia pitkiä 
kursseja, mutta pääosa opetuksesta on lyhyitä 
viikonlopun tai muutaman päivän tai illan mittai-
sia kursseja. Hyvinvoinnin opetus keskittyi pää-
osin viiteen opetuspaikkaan eri puolille kaupun-
kia, sillä hyvinvointikurssien opetus vaatii usein 
suuria, liikkumiseen tai rentoutumiseen sopivia 
tiloja. Suosituimpia hyvinvoinnin kursseja olivat 
erilaiset itsehoidon kurssit sekä energisoivat ja 
voimaannuttavat kurssit. Reiki, Alexander-
tekniikan kurssi, Hoida itseäsi kiinalaisittain ja 
Yrttilääkintä kiinnostivat jokainen yli 50 opiskeli-
jaa. Hieronnan puolella klassinen hieronta ja in-
tialainen päähieronta kiinnostivat eniten. 

Ainealan opetuksen tavoitteena on tarjota vasta-
painoa arkiselle toiminnalle, mahdollisuuksia 
itsensä kehittämiseen sekä keinoja itsensä ja lä-
heistensä hyvinvoinnin lisäämiseen. Uuden yh-
distysmuotoisen yhteistyökumppanin kanssa 
saatiin tarjontaan lisää maksuttomia yleisluento-
ja.  

Ainealan opiskelijat ovat suurimmaksi osaksi nai-
sia. Vuonna 2013 kurssilaisia oli 2 860, mikä on 
lähes 1200 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kurssilaisten määrän kasvu johtuu uusien yleis-
luentojen suuresta suosiosta. 

Kotitalous 

 2013  2012 
Opetustunteja  3 720  3 652 
Kursseja/luentoja  506 468 
Kurssilaisia (suorittaneita)  5 137 5 137 

Kotitalous-ainealan tavoitteena on tarjota moni-
puolista kotitalousopetusta aikuisille. Opetus on 
jaettu ainealan opetussuunnitelman mukaisesti 
11 aiheryhmään: Hyväksi kotikokiksi -
opintokokonaisuus, Ruoanvalmistuksen perus-
teet, Kotimainen ruokakulttuuri, Juhlaruokakult-
tuuri, Kansainväliset ruokakulttuurit, Juomakult-
tuuri, Historiallista ruokaa, Ravitsemus ja erityis-
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ruokavaliot, Elämyksiä keittiössä, Elämänkaari 
sekä Kodinhoito ja keittiöhygienia. Tarjolla oli 
runsaasti lyhytkursseja, mutta myös mahdollisuus 
pitkäjänteiseen opiskeluun. Opetuksen määrästä 
noin viidennes oli suunnattu erityisryhmille. Vuo-
den teemana oli opiston yhteisten painopistei-
den ohella ainealan oma teema Keittiöekologia.  

Opetuksen sisältötavoitteena oli kehittää arjen 
hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja ja 
tiedonhankintaa sekä tarjota mahdollisuus elä-
mästä nauttimiseen ja iloiseen yhdessäoloon. 
Kotitalouden pitkän aikavälin tavoitteena on tar-
jota kaupunkilaisille monipuolista ainealan ope-
tusta entistä paremmin suhteessa kysyntään.  

Perusruoanvalmistuksen ja leivonnan kursseilla 
opittiin ruokaan ja kotiin liittyviä perustaitoja. 
Kotimaisuuden ja ekologisuuden arvostusta ko-
rostettiin tarjoamalla perinteisten raaka-aineiden 
ja teemojen kursseja uusilla ideoilla höystettynä. 
Kevään havaintoesityksissä esiteltiinkin Suoma-
laista superruoka”: juurekset, kaalit, kala, ruis, 
marjat ja riista nostettiin arvoonsa. Syksyn esityk-
sissä pohdittiin, millaista on tulevaisuuden perin-
neruoka ja miten suomalaiset raaka-aineet taipu-
vat kansainvälisiin makuihin. Lasten ja vanhem-
pien yhteiset perhekurssit olivat opiston yhteise-
nä painopisteenä ja niitä järjestettiin eri teemoilla 
56 kappaletta. Kansainvälisistä keittiöistä kiinnos-
tivat erityisesti kasvisruoat sekä edelleen aasialai-
set ja afrikkalaiset sekä Etelä-Amerikan maut. 
Opetuksen elämyksellisyyttä edustavat kurssit 
Tikkuruokaa, Halloween ja yhdessä käsityönope-
tuksen kanssa järjestetty Paketoi herkut pukin-
konttiin. 

Yhtenä tavoitteena kotitalousopetuksessa oli 
laajentaa erityisryhmille tarjottavan opetuksen 
kumppanuuksia. Mukaan saatiin kaksi uutta toi-
mijaa, joiden kautta tavoitettiin arjenhallinnan 
taitoja tarvitsevia ihmisiä ja voitiin vastata kau-
pungin strategian mukaiseen hyvinvointia edis-
tävään tavoitteeseen.  

Opetuksen aloittaminen Teurastamon uudessa 
opetuskeittiössä oli laajan yhteistyön tulos Tuk-
kutorin, työväenopiston, Ruokatieto-yhdistyksen 
ja ravintola A21:n kesken. Peruskorjaus Stoan 
opetuskeittiössä paransi tilan käytettävyyttä ja 
viihtyisyyttä.  

Kotitalousopettajille järjestettiin kaksi koulutus- 
ja virkistystilaisuutta. Elokuussa opettajat osallis-
tuivat valtakunnalliseen vapaan sivistystyön koti-
talousopettajien lähiruoka-koulutuspäivään So-
merolla.  

Työväenopiston yhteisellä osastolla Kierrätysteh-
das-tapahtumassa tutustuttiin ruoan kierrättämi-
seen Riperuokaa-teemalla. Kilpailuun osallistui 
107 henkilöä ja opiston koko osastoon tutustui 
viikonlopun aikana tuhansia ihmisiä. Helmikarne-
vaaleissa toteutettiin kotitalouden työpajoja sekä 
neuvontapiste Perheen kanssa keittiössä.  

Kotitalouden kurssilaisten määrä pysyi ennallaan. 
Opiskelijoina on kaikenikäisiä ihmisiä, eniten 
nuoria ja keski-ikäisiä. 

Käsityö 
 2013  2012 
Opetustunteja  15 641 15 673 
Kursseja/luentoja  624  636 
Kurssilaisia (suorittaneita)  6 216  6 512 

Käsityönopetuksen tavoitteena on laaja, ajankoh-
tainen, monipuolinen ja alueellisesti kattava käsi-
työn eri osa-alueiden opetustarjonta. Käsityö-
kurssit on ryhmitelty kolmeen kokonaisuuteen: 
tekstiilityö, tekninen työ ja käsityön erikoiskurssit.  

Käsityössä on pitkälle viety taitotasoajattelu ja 
opinto-ohjelma on tehty jo pitkään eri alueiden 
yhteiseksi kokonaisuudeksi. Käsityö aloitti oman 
opetussuunnitelman tekemisen keväällä. Sekä 
omat että vieraat kulttuurit olivat laajalti esillä 
kurssien sisällä. Olkihimmelin rinnalla tehtiin lasi-
himmeiltä, maahanmuuttajat valmistivat suoma-
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laisia joulukoristeita ja kantasuomalaiset afrikka-
laisia helmikoruja.  

Aineala on käyttänyt opetuksessa monipuolisesti 
erilaisia työvälineitä rukeista tietokoneohjelmiin 
ja opiskelijoille on opetettu niiden vastuullista 
käyttöä. 

Omia kursseja järjestettiin ikäihmisille, mielenter-
veyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Aikui-
nen–lapsi-kursseja järjestettiin kahdeksan. Nuoria 
tavoitettiin uudenlaisella kankaankudonnan yh-
teistyökurssilla Haaga-Helia ammattikorkeakou-
lun kanssa. Joulun alla järjestettiin maksupalvelu-
koulutuksena käsityön ja kotitalouden opetusta 
yhden kaupungin viraston TYHY-päivään sekä 
valtakunnallisen lautakunnan pikkujouluiltaan. 

Opistosta Käsin -blogissa julkaistiin vuoden aika-
na 89 kirjoitusta ja siellä vieraili 17 278 kävijää. Eri 
sivuilla vierailtiin yhteensä 104 622 kertaa.  

Yhteistyössä Tekstiilikulttuuriseuran kanssa jär-
jestettiin luentosarja Villinä värjäykseen. Sitä seu-
rasi Opistotalossa ja sen lisäksi netin välityksellä 
kahdeksassa muussa kansalaisopistossa 107–169 
kuulijaa illassa. Giant Puppet -projekti käynnisti 
valmistautumisen opiston 100-vuotisjuhlaan. 

Käsityönopetus osallistui alueellisiin yhteistyöta-
pahtumiin kuten Taiteiden yöhön, Vuotalon Vuo-
Fest-tapahtumaan, Malmitalon Venäjä-viikkoon 
sekä Kierrätystehtaaseen, jossa viikonlopun aika-
na kävi noin 10 000 ihmistä. Kanneltalossa oli 
esillä Nostalgiaa! -näyttely. 

Ainealan suurin opiskelijaryhmä oli edelleen yli 
65-vuotiaat (1024 kurssilaista). Lähes yhtä suuret 
ryhmät muodostivat 45–55- ja 55–65-vuotiaat.  

Liikunta, tanssi ja jooga 
 2013  2012 
Opetustunteja  3 702  3 414 
Kursseja/luentoja  233  225 
Kurssilaisia (suorittaneita)  4 405  4 283 

Työväenopiston liikunnanopetuksen tavoitteena 
on antaa kaupunkilaisille tietoa, taitoja, koke-
muksia sekä virikkeitä omasta kunnosta ja hyvin-
voinnista huolehtimiseen. Perusliikuntaa, kunto-
jumppaa ja venyttelyä tarjottiin monipuolisesti 
eri puolilla kaupunkia. Näillä liikuntamuodoilla 
kohennettiin kuntoa, vahvistettiin lihaksia ja pi-
dettiin liikeratoja yllä. 

Pilates ja jooga edustivat pehmeämpiä ja lem-
peämpiä liikuntalajeja. Jooganharrastajille tarjot-
tiin eri joogalajeja eritasoisissa ryhmissä. Nämä 
kurssit olivat suosituimpia liikunnan kursseja. 

Tanssinharrastajille oli tarjolla latinalaisia ja afrik-
kalaisia rytmejä sekä muun muassa showjazz-, 
zumba-, bollywood- ja paritanssikursseja.  

Aiemmat liikuntatottumukset pyrittiin huomioi-
maan ja niitä vahvistamaan suuntaamalla opetus-
ta sekä vasta-alkajille että pidempään harrasta-
neille. Pääosa liikuntaryhmiin osallistujista oli eri-
ikäisiä naisia. Miehille oli tarjolla omat ryhmänsä 
äijäjoogassa ja kuntojumpassa. Samoin omia 
ryhmiä löytyi ikäihmisille senioripilateksesta tuoli-
jumppaan. 

Opiston omat liikuntatilat olivat ahkerassa käy-
tössä. Iltakurssit pidettiin yleensä koulujen suuris-
sa liikuntasaleissa ja ikäihmisille suunnattua lii-
kunnanopetusta toteutettiin myös palvelukes-
kuksissa. 

Tietotekniikka 
 2013 2012 
Opetustunteja  7 291  8 274 
Kursseja/luentoja  429 430 
Kurssilaisia (suorittaneita)  4 323 5 066 

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena oli tarjota 
monipuolisia kursseja ja antaa opiskelijoille mah-
dollisuuksia kehittää tietoteknisiä taitojaan sekä 
mahdollistaa tutkintoihin tähtäävä opetus. Opis-
kelun aloittaminen pyrittiin tekemään mahdolli-



Sivu 20 / 26  
 

TOIMINTAKERTOMUS 2013 

simman helpoksi niin ikäihmisille, maahanmuut-
tajille kuin tietotekniikkaa vähän käyttäneille. 

Tietotekniikan opetuksessa pääpaino oli kurssi-
muotoisessa opetuksessa. Kurssit olivat verrattain 
lyhyitä. Parhaan hyödyn opetuksesta sai yhdis-
tämällä kurssiopetukseen ohjattua harjoittelua ja 
itsenäistä opiskelua. Ainossa ja mikrotuvissa oli 
opiskelijoiden käytössä itseopiskelumateriaaleja 
sekä tutor.  

Tietotekniikan opetus tukee kaupungin strategi-
aa tietoyhteiskuntavalmiuksien opettamiseksi 
helsinkiläisille. Tietotekniikan perusteet ja niiden 
jatkokurssit muodostivat suuren osan kurssitar-
jonnasta. Opetuksen monimuotoisuus toteutui 
järjestämällä sekä peruskursseja että syventäviä 
kursseja eri aiheista. Syventäviä kursseja olivat 
kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin kurssit ja in-
ternetiin sekä nettijulkaisuun liittyvät kurssit. 
Itsenäistä tietokonelaitteistosta huolehtimista 
tukivat laitteen käyttö ja tiedostonhallintakurssit. 
Ohjelmointikurssit palasivat opetustarjontaan. 

Tutkintotavoitteista opetusta oli noin kaksi pro-
senttia opetustunneista, mikä mahdollisti pitkä-
jänteisen tavoitteelliseen taidon hankinnan. Tie-
tokoneen A-ajokorttikokeita suoritettiin 138. 
Valmiiksi A-ajokorttitutkinnon sai 17 opiskelijaa ja 
@-tutkinnon kolme opiskelijaa. 

Opetuksesta noin kolmannes oli ikäihmisten 
kursseja. Ikäihmisille järjestettiin entistä enem-
män syventäviä kursseja sekä mahdollisuus il-
moittautua peruskurssilta suoraan syventävälle 
kurssille. Opisto tarjosi ikäihmisille, työttömille ja 
maahanmuuttajille Opetushallituksen kustanta-
mia opintoseteleitä tietotekniikan perustaitojen 
opiskelemiseen. Kursseille rekrytoitiin opiskelijoi-
ta yhteistyössä palvelukeskusten kanssa.  

Opiston omissa opetuspisteissä on langaton tie-
toliikenneverkko. Opetusmikroja oli kymmenessä 
luokassa sekä käytävätiloissa yhteensä 300. Kah-
den tietotekniikkaluokan laitteet uudistettiin 

toimintavuoden aikana. Myös muita opetustiloja 
varustettiin tietokoneilla, dokumenttikameroilla 
ja dataprojektoreilla.  

Tietotekniikkaa käytetään jatkuvasti yhä enem-
män muiden aineiden opetuksessa, kuten musii-
kissa, käsitöissä ja kielissä. Määrällisesti muiden 
aineiden opetusta tietokoneluokissa oli kuitenkin 
vähän.  

Kaapelitehtaan uusi kurssi Projektinhallinta il-
maisohjelmalla sai suuren suosion. Kurssi oli tar-
koitettu erityisesti pk-yrityksille. Nuorille suunnat-
tuja helppoja ohjelmointikursseja lisättiin opetus-
tarjonnassa. Esimerkiksi Ohjelmointia Racket-
kielellä -kurssin osallistujilta ei vaadita etukä-
teisosaamista tai tietoja ohjelmoinnista.  

Työväenopisto osallistui vanhusten viikolla 8.10. 
järjestettyyn pohjoismaiseen SeniorSurf-päivään. 
Kirjastossa järjestettiin kaksi luentoa, vertaisohja-
usta sekä kännykkäluotsi. Sukututkimus-aiheinen 
luento pidettiin Keravan kirjastossa, mistä se väli-
tettiin etänä Opistotalon kirjastoon sekä Forssan 
kaupunginkirjastoon. Tietotekniikkasuunnittelija 
ja kirjastonhoitaja osallistuivat lisäksi SeniorSurf-
päivän valtakunnallisen ohjausryhmän toimin-
taan. 

Kurssilaisista (kurssin suorittaneista) oli miehiä 
lähes 28 prosenttia. Yli 65-vuotiaita oli noin 50 
prosenttia, 45–64-vuotiaita oli noin 33 prosenttia 
ja alle 45-vuotiaita lähes 17 prosenttia. 
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Asiakaspalveluosasto 
Asiakaspalveluosasto vastaa opisto sisäisestä ja 
ulkoisesta asiakaspalvelusta, tiloista, kirjastosta, 
AV-yksiköstä ja opetuksellisesta ICT-yksiköstä. 
Asiakaspalveluosastoa johtaa osastopäällikkö. 

Asiakaspalveluosaston toiminnan suurin kohde-
ryhmä on yli 16 -vuotiaat helsinkiläiset, joilla on 
opiskelutarve ja halu kehittää itseään opiston 
antamalla opetuksella ja muulla toiminnalla. 
Osaston sisäisiä asiakkaita ovat tuntiopettajat, 
opiston henkilökunta, muut hallintokunnat ja 
viranomaiset sekä yhteistyökumppanit. 

Osasto teki tiivistä yhteistyötä useiden Helsin-
gin kaupungin virastojen – Talpa, Taske, Heke, 
Opetusvirasto, Kulttuurikeskus, Nuorisoasiain-
keskus, Palmia, Seure, Tilakeskus – kanssa. Yh-
teistyö toteutuu erityisesti alueellisessa toimin-
nassa ja monitoimitaloissa.  

Grynos Oy:n kanssa kehitettiin uutta Kursor-
kurssinhallintajärjestelmää. Ilmoittautuminen 
kevään 2014 kursseille toteutettiin Kursorin ja 
sen yhteydessä rakennetun uuden Ilmonet.fi -
verkkoilmoittautumisjärjestelmän välityksellä.  

Työväenopistolla on omia tiloja yhteensä 
17 405 m2. Opiston tilojen neliömäärä ei kasva-
nut suhteessa kaupungin asukaslukuun. Omien 
tilojen rinnalla opisto käyttää joustovarana kou-
lujen tiloja tuntiperusteisesti. Koulujen tiloja 
käytetään yhtäältä opetuksen tarjoamiseksi ta-
sapuolisesti eri puolilla kaupunkia, toisaalta 
täydentämään opetustilojen monimuotoisuutta 
– opistolla ei ole riittävästi omia teknisen työn 
tiloja tai tavallisia kieliluokkia. 

Yhtenä toimintavuoden talousarviotavoitteena 
oli omien tilojen ulosvuokrauksen kasvu. Ulos-
vuokrausta on eniten läntisellä alueella sekä 
Opistotalossa. Investoinnit keskittyivät tietotek-
niikkahankintoihin (tietokoneita, tabletteja 

yms.) sekä Opistotalon näyttämön varusteiden 
hankintaan. 

Maahanmuuttajille suunnattua asiakaspalvelua 
on parannettu tukemalla asiakaspalveluhenki-
löstön osallistumista kielikoulutukseen, mah-
dollisuuksien mukaan myös työaikana. Kielilisiä 
on maksettu opistoisännille ja sihteereille. 

Organisaatiomuutoksen seurauksena on raken-
nettu eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä 
muun muassa työpistettä vaihtamalla tai muul-
la tavoin tutustumalla toisten työhön ja työ-
olosuhteisiin.  

Tilapalvelut 
Tilapalveluyksikön tehtävänä on mahdollistaa 
opetus järjestämällä opetustilat ja -välineet 
opiston omista, tuntivuokratuista tai maksut-
tomista yhteistyökumppaneiden tiloista ai-
nealan opetuksen asettamat vaatimukset huo-
mioiden. Tehtävänä on myös pitää omat tilat 
kunnossa ja asianmukaisina yhdessä Tilakeskuk-
sen ja muiden vuokranantajien kanssa. 

Yksikön toiminnasta ja tavoitteiden toteutumi-
sesta vastaa tilapalveluvastaava. Yksikön henki-
löstöön kuuluu lisäksi kaksi työnjohdollista 
opistoisäntää, alueellisia opistoisäntiä sekä tuki-
työllistettyjä, työkokeilijoita, harjoittelijoita ja 
tuntipalkkaisia työntekijöitä. 

Työväenopistolla on käytössään yksitoista omaa 
tilaa. Opistotalo on niistä suurin. Osa opiston 
omista tiloista: Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Oulun-
kylätalo, Kanneltalo, Happi ja Kaapelitehdas 
toimivat läheisessä yhteydessä muiden Helsin-
gin kaupungin hallintokuntien kassa. Sen seu-
rauksena on monitasoinen yhteistyö. Silkkiku-
tomon, Pohjois-Haagan ja Rajametsäntien tilat 
sijaitsevat erillään muusta opistosta, mutta lä-
hellä asukkaita. 
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Opiston käytössä on tuntiperusteisella vuokralla 
koulujen luokkatiloja, Ensi-Linja 1:n tiloja avoi-
men yliopistotoiminnan toteuttamiseen sekä 
Mellari. 

Opiston opetusta toteutetaan lisäksi kirjastois-
sa, vanhusten palvelukeskuksissa ja virkistys-
keskuksissa. Näissä tiloissa toimitaan yhteis-
työssä joko toisen kaupungin viraston tai kol-
mannen sektorin toimijoiden kanssa eikä tilois-
ta makseta vuokraa. Yhteistyökumppani osallis-
tuu myös opiskelijoiden rekrytointiin sekä ope-
tuksesta ja tapahtumista tiedottamiseen.  

Opistoisäntien asiakaspalvelutaitoja on hyö-
dynnetty aikaisempaa enemmän. Opistoisännät 
ovat kouluttautuneet uuden Kursor-
järjestelmän käyttäjiksi ja avustaneet opettajia 
sen käytössä. Ilmoittautumis- ja kurssihallinta-
järjestelmän lisäksi, Kursor on tilojen sisäisen ja 
ulkoisen vuokrauksen väline. 

Toimistopalvelut 
Toimistopalvelut-yksikön tehtävänä on huoleh-
tia opiston ilmoittautumisprosessin toiminnasta 
ja sen kehittämisestä, kurssihuollosta sekä -
laskutuksesta. 

Toimistopalveluiden tehtävänä on myös opiske-
lijoiden ja tuntiopettajien neuvonta ja opastus, 
alennusoikeuden tarkistus, tuntiopettajien pal-
kojen tarkistus, sairauslomahakemusten käsitte-
ly, tuntivuokrattujen tilojen varaukset, peruu-
tusmaksujen käsittely sekä muut asiakaspalve-
luun liittyvät tehtävät. 

Opiston toimistoyksikönpalveluista vastaa asia-
kaspalveluvastaava. Yksikön henkilöstöön kuu-
luu lisäksi kolme toimistoesimiestä, opistosih-
teereitä, oppisopimusoppilaita, harjoittelijoita 
sekä tuntipalkkaisia työntekijöitä. 

Organisaatiouudistus oli Kursor-järjestelmään 
siirtymisen ohella yksi toimintavuoden suurim-

pia muutoksia. Organisaation muututtua asia-
kaspalvelua on parannettu lisäämällä eri toimis-
tojen yhteistyötä, rakentamalla yhteistä palve-
lukulttuuria ja koheesiota entisten kuuden erilli-
sen yksikön (alueopiston toimiston) välille.  

Opiskelijoille asiakaspalvelua on pyritty paran-
tamaan pidentämällä kolmen toimiston - Kan-
neltalo, Opistotalo ja Stoa - aukioloaikaa maa-
nantaisin klo 20 asti. Opiston toimistoissa kirjat-
tiin syksyllä 2013 paikan päällä asioivien opiske-
lijoiden määrä. Eniten paikan päällä asioivia oli 
Stoassa ja Opistotalossa.  

Opistossa kartoitettiin syksyllä kurssimaksuva-
pautuksen ja henkilökohtaisen alennuksen ha-
kijoiden määrät. Anomuksia tuli yhteensä 84, 
joista vapautusanomuksia oli 20, palautuksia 11, 
puolituksia 17, kurssipasseja 13 ja muita erillis-
tapauksia 23. 

Tietopalvelut 
Asiakaspalveluosaston tietopalvelut koostuvat 
kirjaston, avoimen oppimiskeskus Ainon ja av-
keskuksen toiminnasta sekä it-tukipalveluista. 
Tietopalvelujen toiminnan tavoitteena on pal-
vella työväenopiston hallintoa, opettajia, ope-
tuksen suunnittelijoita, opetusharjoittelijoita ja 
opiskelijoita tarjoamalla tiloja, välineitä, materi-
aaleja ja ohjausta joustavaan työskentelyyn ja 
itseopiskeluun.  

Kaikki tietopalvelun aineisto (kirjat, opetusma-
teriaalit, cd- ja dvd-levyt) on tallennettu Pretty-
lib-kirjastojärjestelmään, johon perustuvaa Toi-
vo-kokoelmatietokantaa voi selata myös inter-
netissä. Aineistoa lainataan sekä henkilökunnal-
le että opiskelijoille. 

Opetukselliset mikrotuet toimivat eri opetus-
paikoissa. Uuden organisaation myötä on ra-
kennettu työparitoimintaa siten että jokaisella 
mikrotuella on kumppani toisessa opetuspai-
kassa, jolloin apua ja tukea on ollut helpompi 
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saada. Samalla on rakennettu koko opisto-
tasoista yhteistyötä ja tietoisuutta. 

Ainossa ja mikrotuvissa oli opiskelijoiden ja 
henkilöstön käytössä tietokoneita ja itseopiske-
lumateriaaleja sekä päivystävä virkailija. Opiske-
lijoita neuvottiin myös oman kannettavan ja 
tablet-laitteen käytössä. Ainossa järjestettiin 23 
kaikille avointa tietoiskua, joissa oli keskimäärin 
40 osallistujaa/kerta. Tietoiskuja järjestettiin ai-
empia vuosia enemmän. Suosituimpia teemoja 
olivat Windows 8 ja tablet-laitteet. 

Vertaisohjaustoimintaa jatkettiin työväenopis-
tossa yhteistyössä sosiaaliviraston, kaupungin-
kirjaston ja Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys 
Enter ry:n kanssa. Työväenopiston tietotekniik-
kasuunnittelija ja kirjastonhoitaja osallistuivat 
kaupungin vapaaehtoisten IT-opastajien koor-
dinoinnin ohjausryhmään. 

Hallinto-osasto 
Hallinto-osasto on organisoitunut 1.5.2013 al-
kaen opiston uuden organisaation mukaisesti. 
Hallinto-osasto vastaa keskitetyistä hallinto- ja 
tukipalveluista viraston hyväksyttyjen tavoittei-
den mukaisesti. Hallinto-osasto vastaa muun 
muassa opiston yleis- ja taloushallinnosta, hen-
kilöstöasioista, keskitetystä viestinnästä, laa-
dunhallinnasta, toimintajärjestelmästä sekä 
opiston it-strategiatyöstä.  

Keskitetyt hallinto- ja  
talouspalvelut 
Osastopäällikkö johtaa hallinto-osastoa ja toimii 
hallinto-osaston henkilöstön esimiehenä. Hal-
linto-osasto tuottaa palvelut asiantuntijaorgani-
saationa tukiprosessien mukaisesti. 

Johtokunnan kokoukset toteutettiin Ahjo-
asianhallintajärjestelmää käyttäen. Pöytäkirjan-
pitäjänä toimi hallinto-osaston osastopäällikkö. 
Päätöksenteossa ja valmistelussa käytettiin hy-
väksi sähköisiä menetelmiä ja niiden käyttöön 
perehtymistä jatkettiin.  

Talousarvion toteutumisennusteet laadittiin 
neljä kertaa vuoden aikana. Viraston talousarvio 
vuodelle 2014 laadittiin uuden organisaation 
mukaisesti. Talousarvion ja investointisuunni-
telman valmistelusta vastasi talouspäällikkö.  

Tietohallinto 
Tietohallinto ylläpiti ja kehitti työväenopiston 
tietoteknistä infrastruktuuria, tuki tietotekniikan 
käyttöä opetuksessa ja hallinnossa, vastasi tieto-
järjestelmien kehittämisestä sekä huolehti tieto-
turvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta. 
Hankintoja toteutettiin tietotekniikan perusinf-
rastruktuurin pitämiseksi hyvässä käyttökun-
nossa.  
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Koululisenssit ovat käytössä Microsoftin ja Ado-
ben kanssa. Opetuksessa käytettävien tietoko-
neohjelmien kirjo on laaja ja vaatii opetuksen 
tuelta huomattavaa panostusta. Tietohallinto 
on vastannut työväenopiston järjestelmien: Ku-
han, Kursorin, sähköpostin, kirjastojärjestelmän 
ja opetuksen nettipalveluiden toiminnasta. Hal-
lintoverkkoon kuuluu noin 150 työasemaa ja 
kolme palvelinta, opetusverkkoon noin 250 
työasemaa ja 15 palvelinta.  

Työväenopiston suurhanke on ollut uuden opis-
tojärjestelmän Kursorin hankinta. Hanke on to-
teutettu yhteisprojektina Espoon työväenopis-
ton, Vantaan aikuisopiston sekä Helsingin suo-
menkielisen ja ruotsinkielisen työväenopistojen 
kanssa. Keväällä 2013 jatkettiin Kursorin ja il-
monetin tarkennus- ja testaustyötä. Henkilö-
kunnan käyttöön uusi järjestelmä otettiin syys-
kuussa ja helsinkiläisten käyttöön marraskuun 
lopussa. Ilmoittautuminen uudella järjestelmäl-
lä alkoi 9.12.2013. 

Langattomia tukiasemia lisättiin kolmeen toi-
mipisteeseen. Tietoturvaa lisättiin käyttäjänhal-
lintaprosessia uudistamalla ja ottamalla käyt-
töön verkkotunnusten hakulomake. 

Toiminnasta tiedottaminen 
Keskitetyn viestinnän suurimmat tavoitteet 
toimintavuonna olivat organisaatiomuutoksen 
tukeminen viestinnän keinoin sekä uuden visu-
aalisen ilmeen laatiminen. Uusi visuaalinen ilme 
otetaan käyttöön vuoden 2014 alkupuolella. 

Toimintavuoden aikana työväenopiston kurssi-
tarjonnasta laadittiin kaksi opinto-ohjelmaa. 
Lukukausien alkua ja opetustarjontaa markki-
noitiin lehti-ilmoituksin sekä ulkomainoskam-
panjoin. Kampanjat toteutettiin pääosin joukko-
liikennevälineissä.  

Ajankohtaisista luennoista ja tapahtumista tie-
dotettiin viikoittain ilmestyvällä menotiedot-

teella ja erillisillä lehdistötiedotteilla. Opiston 
internetsivuilla julkaistiin lukuvuoden kurssit, 
luennot, tapahtumat sekä uutisoitiin ajankoh-
taisista asioista. Toimintakertomus julkaistiin 
edellisvuosien tapaan sähköisenä versiona opis-
ton internet-sivulla.  

Opiston toiminnasta kertova Ilo oppia -
mainosvideo valmistui vuoden 2013 alussa. Vi-
deo julkaistiin opiston internet-sivuilla sekä 
Youtubessa.  

Pääkaupunkiseudun opistojen yhteinen viestin-
täryhmä osallistui uuden Kursor-järjestelmän 
suunnitteluun ja käyttöönottoon. Viestintäryh-
mä oli myös mukana uudistamassa Ilmonet.fi -
kurssihakupalvelua asiakasystävällisemmäksi. 
Pks-opistot toteuttivat elokuussa yhteisen Il-
monet-palvelua markkinoivan kampanjan pää-
kaupunkiseudun Finnkinon elokuvateattereissa. 

Keväällä työväenopisto esitteli toimintaansa 
uusille kaupunginvaltuutetuille Finlandia-
talossa järjestetyssä Aikajanalla-tapahtumassa. 
Syyskuussa opisto osallistui elinikäisen oppimi-
sen tapahtumaan Kolmen sepän patsaalla yh-
dessä vapaan sivistystyön järjestöjen ja opisto-
jen.
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Johtokunta vuonna 
2013 
Työväenopiston johtokunnan tehtävänä on val-
voa, että opisto toimii vahvistetun talousarvion 
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kau-
punginhallituksen asettamien tavoitteiden mu-
kaisesti. Johtokunta hyväksyy opetussuunni-
telman linjaukset ja painopisteet sekä päättää 
ne perusteet, joiden mukaan viraston päällikkö 
vahvistaa kurssikohtaisen opetussuunnitelman 
sekä päättää muun muassa kurssimaksuista. 

Johtokunnan toimintakausi on neljä vuotta 
(kaupunginvaltuuston toimintakausi). Nykyinen 
johtokunta aloitti kautensa helmikuussa 2013. 
Toimintavuoden aikana johtokunta kokoontui 
12 kertaa ja käsitteli yhteensä 107 asiaa. Johto-
kunnan perustama muutoksen seurantajaosto 
kokoontui 6 kertaa vuonna 2013. 

Johtokunta piti kaksi seminaaria johtavien työn-
tekijöiden kanssa. Kevään strategiaseminaari 
pidettiin Majvikissä maaliskuussa. Seminaarissa 

käsiteltiin helsinkiläisiä väestötietojen valossa. 
Erityisesti pohdittiin maahanmuuttajia Helsin-
gissä. Toisena teemana olivat sivistystyön stra-
tegiset linjaukset Helsingissä ja opetussuunni-
telma vapaassa sivistystyössä. Osanottajina oli 
johtokunnan varsinaisia ja varajäseniä, johtava 
rehtori, apulaisrehtori, aluerehtorit, opetuksen 
johtotiimi, talouspäällikkö, kehittämispäällikkö 
ja tiedottaja sekä johtoryhmän henkilöstöedus-
tajat. 

Syksyn strategiaseminaari pidettiin marraskuus-
sa Vuotalossa. Seminaarin aiheena oli aikuiskou-
lutuksen ajankohtaiset näkymät ja erityisesti PI-
AAC-aikuiskoulutustutkimuksen tulokset, joiden 
mukaan suomalaiset ovat maailman osaavimpia 
kansoja myös aikuisia tarkasteltaessa. Seminaa-
riin osallistuivat johtokunnan varsinaiset jäsenet 
ja varajäsenet sekä kaupunginhallituksen edus-
taja sekä rehtori, apulaisrehtori, osastopäälliköt, 
koulutuspäälliköt, asiakaspalveluvastaava ja ti-
lapalveluvastaava, kehittämispäällikkö, tiedotta-
ja, talouspäällikkö sekä henkilöstö- ja hallin-
tosihteerit . 

 

 

Vuoden aikana johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavat lausunnot: 
Lausunto kaupunginhallitukselle suomenkielisen työväenopiston osastopäälliköiden virkoihin 
(22.3.2013) 
Lausunto kiinteistölautakunnalle kiinteistökeskuksen tilakeskuksen ehdotuksesta talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmaksi 2014 – 2018 (22.3.2013) 
Lausunto Pajatalo-monitoimitilan perustaminen erilaisia kädentaito- ja taidepajoja ym. varten (9.4.2013) 
Lausunto valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta Maunulan monitoimitalosta (7.5.2013) 
Lausunto suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle arviointikertomuksesta 2012 (28.5.2013) 
Lausunto valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta Maunulan monitoimitalosta (28.5.2013) 
Lausunto Belle Selene Xian ym. valtuustoaloitteeseen suomenkielisen työväenopiston opetuksen laa-
dun kehittämisestä (11.6.2013) 
Lausunto Belle Selene Xian ym. valtuustoaloitteeseen suomenkielen kursseista (11.6.2013) 
Lausunto Belle Selene Xian valtuustoaloitteeseen vähäosaisten opiskelun tarpeesta (11.6. ja 27.8.2013) 
Lausunto Maunulan työväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon hankesuunnitelmasta (24.9.2013) 
Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön virkaa 
hakeneista (12.11.2013) 
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TOIMINTAKERTOMUS 2013 

 
Muita merkittäviä päätöksiä: 
Hankintavaltuuden delegointi viranhaltijoille (ml. johtokunnan kaikki delegoinnit virastolle (28.5.2013) 
Johtokunta päätti asettaa tilapäisen jaoston seuraamaan työväenopiston organisaation muutosta 
(28.5.2013) 
Johtokunta päätti opetuksen painotukset syyslukukaudelle 2013 sekä totesi, että rehtori 
vahvistaa opinto-ohjelman johtokunnan päättämien opetuksen painotusten mukaisesti. (11.6.2013) 
Johtokunta hyväksyi kevään 2014 opetuksen painotukset ja merkitsi tiedoksi opetussuunnitelman pe-
rusteiden valmistelutilanteen (24.9.2013) 
 
 
Jäsenet: 

Puheenjohtaja Annukka Mickelsson Kok 
Varapuheenjohtaja Belle Selene Xia  PS 
Johanna Hautakorpi Vihr 
Janne Hälinen Kok 
Zahra Osman-Sovala SDP 
Harri Liikkanen SDP 
Mustafa Binar Vas 
Terhi Peltokorpi Kesk 
Heikki Takkinen SKP 

Varajäsenet 

Pekka Iivonen 
Pentti Helin 
Inka Venetvaara 
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 
Tuija Lindholm 
Risto Björkman 
Iiris Karppinen 
Pekka Airaksinen 
Anni Wallenius 
 

Kaupunginhallituksen edustaja oli Sirkku Ingervo 14.10.2013 saakka ja Otso Kivekäs 15.10.2013 al-
kaen. Kaupunginhallituksen varaedustaja oli Tuomas Rantanen. 

 



SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO  
 
 
 

Tulosbudjetin toteuma 2013 
 
 

 
TOT 

 
 

 
tae 2013 

 
 

 
Tulosbudjetti 

 
 

 
Toteuma 

 2012  2013 2013 

 

Myyntituotot 
 

5 231 
 

41 000 
 

21 000 
 

3 274 

Maksutuotot 1 955 001 1 961 000 1 981 000 2 019 195 

Tuet ja avustukset 69 141  0 54 574 

Vuokratuotot 47 668 49 000 49 000 41 074 

Muut toimintatuotot 42 370  0 34 162 

Valmistus omaan käyttöön 27 449   17 724 

Toimintatuotot yhteensä 2 146 860 2 051 000 2 051 000 2 170 003 

 

Palkat 
 

7 363 577 
 

7 245 000 
 

7 245 000 
 

7 309 569 

Muut henkilöstökulut 2 465 129 2 451 000 2 489 000 2 543 357 

Palvelujen ostot 945 788 1 107 000 1 069 000 1 018 432 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 334 308 358 000 358 000 366 565 

Avustukset 119 874 82 000 82 000 94 682 

Vuokrat 3 219 596 3 364 000 3 364 000 3 321 989 

Muut kulut 26 588 5 000 5 000 13 281 

Toimintamenot yhteensä 14 474 860 14 612 000 14 612 000 14 667 875 

    0 

Toimintakate -12 328 000 -12 561 000 -12 561 000 -12 497 872 

0 

Poistot ja arvonalentumiset 306 628 270 000 270 000 266 212 

Tilikauden tulos -12 634 628 -12 831 000 -12 831 000 -12 764 084 

 

 
 
 

Tunnusluvut: 
 

Opetustunnit 

 
 

100500 

 
 

100500 

 
 

101367 

Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat 72 000 72 000 77 794 

Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat 

                                             

1 309 000 1 309 000 1 323 674 

Tuottavuus, opiskelutunnit                   101 101 101 104 

 

Resurssit: 

Tilat m2 

 
 

17405 

 
 

17405 

 
 

17405 

Vakituisen henkilöstön määrä 109 109 101 

Tuntipalkkaisen henkilöstön opetustunnit 86782 86782 87468 



Tilastot

Opistossa opiskeltujen tuntien määrä aineryhmittäin

Opistossa opiskeltujen tuntien määrä aineryhmittäen
~ Ilmoittautuneiden ja opiskelunsa aloittaneiden perusteella laskettu suorite

MUUTOS osuus%
2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 2012-2013 2013

Ihminen, yhteiskunta 69 495 56 095 48 322 43 942 48408 -30,3 % 10 % 2,9 %
Äidinkieli, kirjallisuus 65 827 68 908 76 301 76 289 81 251 23,4 % 7 % 4,9 %
Suomi 140 974 132 176 136 512 160 622 176270 25,0 % 10 % 10,5 %
Kielet 418 234 416 686 416 102 410 001 410569 -1,8 % 0 % 24,5 %
Kuvataide 251 401 250 110 250 327 254 017 253791 1,0 % 0 % 15,2 %
Tekstiilityö 150 435 182 068 158 206 153 172 153668 2,1 % 0 % 9,2 %
Tekninen työ 38 641 38 216 38 500 37 512 39839 3,1 % 6 % 2,4 %
Luonto ja ympäristö 4 401 5 927 6 301 6 240 6271 42,5 % 0 % 0,4 %
Kotitalous 34 672 35 033 49 868 40 175 38365 10,7 % -5 % 2,3 %
Tietotekniikka 126 194 124 609 137 191 140 647 111067 -12,0 % -21 % 6,6 %
Musiikki 141 533 161 702 164 594 156 446 192062 35,7 % 23 % 11,5 %
Hyvinvointi ja terveys 12 715 10 319 9 661 12 843 16473 29,6 % 28 % 1,0 %
Liikunta 93 979 98 429 102 210 101 910 110413 17,5 % 8 % 6,6 %
Kasvatus ja aikuiskasvatus 971 1 121 898 995 980 0,9 % -2 % 0,1 %
Liikenne 17 258 17 295 15 607 14 555 15004 -13,1 % 3 % 0,9 %
Avoin yliopisto 43 032 35 563 29 740 28 706 20 213 -53,0 % -30 % 1,2 %
Opisto yhteensä 1 609 762 1 634 257 1 640 340 1 638 072 1 674 644 4,0 % 2 % 100,0 %

Tavallinen opetus, avoin yliopisto, maksupalvelu, henkilöstökoulutus, avoin oppimisympäristö ja tutor-opetus



Opistossa opiskeltujen tuntien määrä aineryhmittäin
~ Säännöllisesti osallistuneiden ja kurssinsa suorittaneiden perusteella laskettu suorite

MUUTOS osuus%
2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 2012-2013 2013

Ihminen, yhteiskunta 64 974 51 867 43 967 38790 44 318 -31,8 % 14,3 % 3,3 %
Äidinkieli, kirjallisuus 51 429 55 814 60 174 61 203 64 710 25,8 % 5,7 % 4,9 %
Suomi 96 199 84 961 84 269 95 334 110 513 14,9 % 15,9 % 8,3 %
Kielet 312 602 308 281 307 000 303 238 308 063 -1,5 % 1,6 % 23,2 %
Kuvataide 205 910 202 508 205 040 211 461 209 688 1,8 % -0,8 % 15,8 %
Tekstiilityö 137 574 166 093 141 961 137 539 135 889 -1,2 % -1,2 % 10,2 %
Tekninen työ 34 188 32 953 32 951 32 131 33 941 -0,7 % 5,6 % 2,6 %
Luonto ja ympäristö 4 143 4 954 5 718 5 397 5 538 33,7 % 2,6 % 0,4 %
Kotitalous 33 009 33 411 47 341 38 148 36 296 10,0 % -4,9 % 2,7 %
Tietotekniikka 113 861 113 197 125 027 127 987 92 901 -18,4 % -27,4 % 7,0 %
Musiikki 120 849 134 034 138 706 132 449 166 853 38,1 % 26,0 % 12,6 %
Hyvinvointi ja terveys 11 021 8 516 8 374 11 275 15 297 38,8 % 35,7 % 1,2 %
Liikunta 65 688 64 119 66 449 66 495 71 054 8,2 % 6,9 % 5,3 %
Kasvatus ja aikuiskasvatus 971 1 121 750 995 976 0,5 % -1,9 % 0,1 %
Liikenne 13 953 13 779 12 697 11 363 11 971 -14,2 % 5,4 % 0,9 %
Avoin yliopisto 42 909 35 557 29 639 28 648 20 177 -53,0 % -29,6 % 1,5 %
Opisto yhteensä 1 309 280 1 311 165 1 310 063 1 302 453 1 328 185 1,4 % 2,0 % 100,0 %



Kurssit, tunnit ja kurssilaiset aineryhmittäin vuonna 2013

Kurssien määrä 2013 Tuntien määrä 2013
Kurssien määrässä mukana ei ole avoimen oppimisympäristön opetus.
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1 Ihminen, yhteiskunta 128 115 243 5,3 % 259 -16 1844 989 2833 2,8 % 2988 -155
2 Äidinkieli, kirjallisuus 204 66 270 5,9 % 244 26 5191 277 5468 5,4 % 5136 332
3 Suomi 152 0 152 3,3 % 155 -3 8766 0 8766 8,7 % 8349 417
4 Kielet 1025 8 1033 22,6 % 1075 -42 24255 18 24273 24,1 % 24712 -439
5 Kuvataide 497 17 514 11,2 % 529 -15 17874 129 18003 17,9 % 18015 -12
6 Tekstiilityö 529 11 540 11,8 % 554 -14 12658 64 12722 12,6 % 12859 -137
7 Tekninen työ 84 0 84 1,8 % 82 2 2919 0 2919 2,9 % 2814 105
9 Luonto ja ympäristö 22 21 43 0,9 % 44 -1 214 84 298 0,3 % 349 -51

10 Kotitalous 503 3 506 11,1 % 468 38 3714 6 3720 3,7 % 3652 68
11 Tietotekniikka 427 2 429 9,4 % 430 -1 7274 17 7291 7,2 % 8274 -983
12 Musiikki 368 21 389 8,5 % 402 -13 9156 107 9263 9,2 % 9244 19
13 Hyvinvointi ja terveys 71 12 83 1,8 % 73 10 628 46 674 0,7 % 644 30
14 Liikunta 233 0 233 5,1 % 225 8 3702 0 3702 3,7 % 3414 288
16 Kasvatus ja aikuiska 28 12 40 0,9 % 34 6 155 13 168 0,2 % 243 -75
17 Liikenne 19 0 19 0,4 % 17 2 539 0 539 0,5 % 444 95

YHTEENSÄ 4290 288 4578 100 % 4591 -13 98889 1750 100639 100 % 101137 -498

Kurssilaisia 2013
Kurssilaisten määrässä mukana ei ole avoimen oppimisympäristön opetus.
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1 Ihminen, yhteiskunta 5211 227 4,4 % 4,8 % 4984 8,6 % 5183 5307 -199 -323 0,54 0,57
2 Äidinkieli, kirjallisuus 4465 612 13,7 % 13,9 % 3853 6,6 % 3771 3576 82 277 1,22 1,42
3 Suomi 2893 1118 38,6 % 39,8 % 1775 3,1 % 1405 1737 370 38 3,03 4,94
4 Kielet 17301 4190 24,2 % 24,3 % 13111 22,6 % 13099 13829 12 -718 1,40 1,85
5 Kuvataide 7316 1100 15,0 % 13,9 % 6216 10,7 % 6030 6512 186 -296 2,46 2,90
6 Tekstiilityö 6516 583 8,9 % 7,9 % 5933 10,2 % 6383 6230 -450 -297 1,95 2,14
7 Tekninen työ 1130 141 12,5 % 12,6 % 989 1,7 % 984 932 5 57 2,58 2,95
9 Luonto ja ympäristö 821 44 5,4 % 6,1 % 777 1,3 % 839 726 -62 51 0,36 0,38

10 Kotitalous 5302 165 3,1 % 2,9 % 5137 8,8 % 5239 5137 -102 0 0,70 0,72
11 Tietotekniikka 4851 528 10,9 % 9,7 % 4323 7,4 % 4150 5066 173 -743 1,50 1,69
12 Musiikki 9949 943 9,5 % 12,4 % 6702 11,5 % 6449 6783 253 -81 0,93 1,38
13 Hyvinvointi ja terveys 2940 80 2,7 % 6,0 % 2860 4,9 % 1024 1691 1836 1169 0,23 0,24
14 Liikunta 6791 2386 35,1 % 34,2 % 4405 7,6 % 4312 4283 93 122 0,55 0,84
16 Kasvatus ja aikuiska 947 2 0,2 % 0,2 % 945 1,6 % 597 653 348 292 0,18 0,18
17 Liikenne 545 104 19,1 % 21,2 % 441 0,8 % 530 428 -89 13 0,99 1,22

* YHTEENSÄ 76978 9837 12,8 % 13,4 % 58046 100 % 56555 55683 1491 2363 1,31 1,73
** YHTEENSÄ 76978 12223 15,9 % 16,4 % 62451 100 % 60713 59995 1738 2456 1,31 1,61

* YHTEENSÄ rivillä keskeyttäneiden luvuissa EI OLE ole mukana liikunnan luvut.
** YHTEENSÄ rivillä keskeyttäneiden luvuissa ON mukana liikunnan luvut.



Tilanne 17.2.2014
Opiskelijatilastot: Sukupuoli- ja ikäjakauma aineryhmittäin 2013
Ilmoittautuneet opiskelijat Mukana eivät ole avoimen yliopiston ja maksupalvelukurssien opiskelijat

Aineryhmä Yhteensä Miehiä Naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
Ihminen, yhteiskunta 1560 307 1253 26 5 135 349 340 275 206 224
Äidinkieli, kirjallisuus 1930 356 1574 0 5 97 372 239 202 217 798
Suomi 1787 750 1037 0 20 95 703 499 279 136 54
Kielet 10851 2678 8173 1 57 254 1606 1303 1751 2040 3839
Kuvataide 4520 736 3784 19 27 151 890 592 718 772 1351
Tekstiilityö 3581 76 3505 8 7 42 523 567 730 844 860
Tekninen työ 805 344 461 0 0 7 138 157 166 171 164
Luonto ja ympäristö 304 105 199 0 0 5 62 57 68 59 53
Kotitalous 3391 769 2622 158 54 75 825 850 535 420 474
Tietotekniikka 3060 846 2214 2 3 19 210 274 459 566 1526
Musiikki 2939 871 2068 83 7 93 607 512 438 435 763
Hyvinvointi ja terveys 775 106 669 0 2 21 212 185 177 125 53
Liikunta 4495 564 3931 0 8 98 657 450 544 772 1966
Kasvatus ja aikuiskasv. 295 53 242 0 0 7 73 57 85 55 18
Liikenne 511 293 218 0 3 8 155 160 118 49 18
Yhteensä 40804 8854 31950 297 198 1107 7382 6242 6545 6867 12161



Aineryhmä Yhteensä Miehiä Naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
Ihminen, yhteiskunta 3,82 3,47 3,92 8,75 2,53 12,20 4,73 5,45 4,20 3,00 1,84
Äidinkieli, kirjallisuus 4,73 4,02 4,93 0,00 2,53 8,76 5,04 3,83 3,09 3,16 6,56
Suomi 4,38 8,47 3,25 0,00 10,10 8,58 9,52 7,99 4,26 1,98 0,44
Kielet 26,59 30,25 25,58 0,34 28,79 22,94 21,76 20,87 26,75 29,71 31,57
Kuvataide 11,08 8,31 11,84 6,40 13,64 13,64 12,06 9,48 10,97 11,24 11,11
Tekstiilityö 8,78 0,86 10,97 2,69 3,54 3,79 7,08 9,08 11,15 12,29 7,07
Tekninen työ 1,97 3,89 1,44 0,00 0,00 0,63 1,87 2,52 2,54 2,49 1,35
Luonto ja ympäristö 0,75 1,19 0,62 0,00 0,00 0,45 0,84 0,91 1,04 0,86 0,44
Kotitalous 8,31 8,69 8,21 53,20 27,27 6,78 11,18 13,62 8,17 6,12 3,90
Tietotekniikka 7,50 9,56 6,93 0,67 1,52 1,72 2,84 4,39 7,01 8,24 12,55
Musiikki 7,20 9,84 6,47 27,95 3,54 8,40 8,22 8,20 6,69 6,33 6,27
Hyvinvointi ja terveys 1,90 1,20 2,09 0,00 1,01 1,90 2,87 2,96 2,70 1,82 0,44
Liikunta 11,02 6,37 12,30 0,00 4,04 8,85 8,90 7,21 8,31 11,24 16,17
Kasvatus ja aikuiskasv. 0,72 0,60 0,76 0,00 0,00 0,63 0,99 0,91 1,30 0,80 0,15
Liikenne 1,25 3,31 0,68 0,00 1,52 0,72 2,10 2,56 1,80 0,71 0,15
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Aineryhmä Yhteensä Miehiä Naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
Ihminen, yhteiskunta 100,0 19,7 80,3 1,7 0,3 8,7 22,4 21,8 17,6 13,2 14,4
Äidinkieli, kirjallisuus 100,0 18,4 81,6 0,0 0,3 5,0 19,3 12,4 10,5 11,2 41,3
Suomi 99,9 42,0 58,0 0,0 1,1 5,3 39,3 27,9 15,6 7,6 3,0
Kielet 100,0 24,7 75,3 0,0 0,5 2,3 14,8 12,0 16,1 18,8 35,4
Kuvataide 100,0 16,3 83,7 0,4 0,6 3,3 19,7 13,1 15,9 17,1 29,9
Tekstiilityö 100,0 2,1 97,9 0,2 0,2 1,2 14,6 15,8 20,4 23,6 24,0
Tekninen työ 100,0 42,7 57,3 0,0 0,0 0,9 17,1 19,5 20,6 21,2 20,4
Luonto ja ympäristö 100,0 34,5 65,5 0,0 0,0 1,6 20,4 18,8 22,4 19,4 17,4
Kotitalous 100,0 22,7 77,3 4,7 1,6 2,2 24,3 25,1 15,8 12,4 14,0
Tietotekniikka 100,0 27,6 72,4 0,1 0,1 0,6 6,9 9,0 15,0 18,5 49,9
Musiikki 100,0 29,6 70,4 2,8 0,2 3,2 20,7 17,4 14,9 14,8 26,0
Hyvinvointi ja terveys 100,0 13,7 86,3 0,0 0,3 2,7 27,4 23,9 22,8 16,1 6,8
Liikunta 100,0 12,5 87,5 0,0 0,2 2,2 14,6 10,0 12,1 17,2 43,7
Kasvatus ja aikuiskasv. 100,0 18,0 82,0 0,0 0,0 2,4 24,7 19,3 28,8 18,6 6,1
Liikenne 100,0 57,3 42,7 0,0 0,6 1,6 30,3 31,3 23,1 9,6 3,5
Yhteensä 100,0 21,7 78,3 0,7 0,5 2,7 18,1 15,3 16,0 16,8 29,8
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