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ARVOT 
• asiakaslähtöisyys
• ihmisten kunnioittaminen
• yhteistoiminnallisuus
• avoimuus
• vastuu työstään
• oppiminen

VISIO 2020
Helsingin työväenopisto 
on rohkea ja arvostettu 
aikuisopetuksen suunnan-
näyttäjä lähellä ihmistä.

Toiminta-
AJATUS
Työväenopisto tarjoaa aikuisille itsensä kehittämisen ja 
elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia – tietoa, taitoa, elämyksiä – 
sekä edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia vapaan sivistystyön 
arvojen pohjalta.
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REHTORI 
Taina Saarinen

OPETUSOSASTO
apulaisrehtori 
Eero Julkunen
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• Taideaineet

ASIAKASPALVELUOSASTO
osastopäällikkö 
Hannele Koli-Siiteri

• Toimistopalvelut
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• Tietopalvelut 
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HALLINTO-OSASTO
osastopäällikkö 
Marko Enberg
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Organisaatio 2015
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Vuosi 2015 oli työväenopiston 101. toimin-
tavuosi. Onnistuneen satavuotisjuhlavuo-
den jälkeen oli hyvä palata arkeen perus-
työn ääreen. 

Vuoden tärkeitä teemoja olivat uuden opetussuunni-
telman jalkauttaminen opetuksen suunnitteluun sekä 
Maunula-talon suunnittelu yhteistyössä kirjaston ja nuo-
risoasiainkeskuksen, Maunulan demokratiahankkeen 
sekä alueen asukkaiden kanssa.  

Myös laatujärjestelmän kehittäminen sekä sähköisten 
järjestelmien edelleen kehittämiseen kiinnitettiin huo-
miota, muun muassa sähköinen kurssipäiväkirja otettiin 
käyttöön, samoin kurssimaksujen verkkolaskutuksen.

Opiston toiminta toteutui talousarvion mukaisesti. 
Toimintamenot olivat 15 Meuroa ja talousarvioi toteu-
tui 99,9 %:sti. Tuloja kertyi 2,257 Meuroa, mikä oli 
0,206 Meuroa arvioitua enemmän.

Opetusta annettiin 102 046 tuntia, mikä ylitti sitovan 
tavoitteen 46 tunnilla. Kursseja järjestettiin 4847 kappa-
letta ja opistossa pidettiin 251 maksutonta yleisluentoa.  

Kursseille osallistui yhteensä 77 383 kurssilaista, 
mikä oli lähes tavoitteen suuruinen (alitus 617 kurssi-
laista). Helsinkiläisistä yli 16-vuotiaista noin 7 prosent-
tia opiskelee työväenopistossa, keskimäärin jokainen 
heistä 2,5 kurssilla. Kurssilaisista noin 9 prosenttia tulee 
muualta kuin Helsingistä. 

Työväenopisto, kuten muutkin helsinkiläiset toimijat, 
ottaa huomioon kasvavan maahanmuuttajaväestön 
koulutustarpeet toiminnassaan. Tulevina vuosina näh-
dään, miten nyt pohdittavat ja linjattavat toiminnot vie-
vät yhteiskuntamme ja meidän kaikkien hyvää yhdessä 
elämistä eteenpäin. Eurooppa ja Suomi ovat muutok-
sessa globaalin maailman rytmissä.

Kiitän lämpimästi henkilökuntaa, opiskelijoitamme 
sekä johtokuntaa kuluneesta vuodesta. Olen aina vain 
vakuuttuneempi siitä, että vapaa sivistystyö tarjoaa tär-
keän oppimis- ja keskusteluväylän monimuotoistuvassa 
Helsingissämme.

Taina Saarinen, 
rehtori

Koulutusta, kulttuuria ja 
 kohtaamisia
  – kaikkialla kaupungissa

HELSINGIN TYÖVÄENOPISTO VUONNA 2015 
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HELSINGINKADUN FILHARMONIKOT 
70 VUOTTA
Helsinginkadun Filharmonikot juhlivat 70-vuotista toi-
mintaansa kolmella juhlakonsertilla teemoilla Kohtalo, 
Vaellus ja Uusi aika. Mozart–Tubin–Beethoven talvikon-
serteissa 12. ja 13.2.2015 solistina esiintyi kontrabasso 
Iikka Järvi. Kevätkonserteissa 8. ja 9.5.2015 kuultiin 
musiikkia säveltäjiltä Debussy, Mahler ja Wagner. Solisti 
baritoni Waltteri Torikkaa sijaisti baritoni Markus Niemi-
nen. Syksyn juhlakonserteissa 12. ja 14.11.2015 kuultiin 
Kalle Vainion tilausteoksen Somnium ”The Dream” 
kantaesitys, Einojuhani Rautavaaran harppukonsertto 
solistina harpputaiteilija Lily-Marlene Puusepp ja pääte-
oksena Sibeliuksen 5. sinfonia.

MUISTOJA POHJOISESTA 
– POHJOINEN ALUE 50 VUOTTA
Pohjoisen alueen 50-vuotista toimintaa juhlistettiin 
Muistoja Pohjoisesta -teemapäivällä 28.3.2015 Oulunky-
lätalossa. Samalla julkaistiin Muistoja pohjoisesta -kirja, 
johon on koottu muistoja, kirjoituksia ja haastatteluja 
pohjoisen alueen opiskelijoilta, toimikuntalaisilta, opet-
tajilta, henkilökunnalta ja yhteistyökumppaneilta. 

KIERRÄTYSTEHDAS 2015
Työväenopiston oli mukana toiminnallisella osastolla 
Kierrätystehdas 2015 -tapahtumassa 26.–27.4.2015 
Osastolla järjestettiin muun muassa tekstiilimateriaalien 
uusiokäyttö -työpaja, biojäte- ja istutuspussien taittelua, 
tallukkaan valmistuksen työnäytös sekä Kierrätä kieliä 
-tietokilpailu.

Vuoden 2015 
KOHOKOHTIA
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TEATTERIVIIKKO 2015
Teatteriopetuksen esittävät ryhmät kokosivat voimansa 
samalle viikolle 2.–7.5.2015 Opistotaloon toukokuun 
alussa. Perinteisten kokoillan teatteriesitysten lisäksi 
kuultiin muun muassa runoteatteria, improvisoituja 
näytelmiä, teatterityöpajoja sekä vaellusnäytelmä Kal-
lion kaduilla.

 
OPINTO-OHJELMAN UUDISTUS
Työväenopiston opinto-ohjelma sai uuden ulkoasun, 
koon ja formaatin syksyllä 2015. Visuaalisen ilmeen lisäksi 
uudistettiin myös opinto-ohjelman tuotantoprosessia.

VAPAA SIVISTYSTYÖ MUUTTUVASSA 
YHTEISKUNNASSA -SEMINAARI
Helsingin työväenopisto, Opetushallitus, Kansanvalis-
tusseura ja Vapaa sivistystyö ry. juhlistivat aikuiskasva-
tuksen vaikuttajan, professori Kosti Huuhkan syntymän 
100-vuotisjuhlaa seminaarilla 17.9.2015. Seminaarin 
puheenjohtajana toimi ex-opetusneuvos Pentti Yrjölä. 
Seminaarin avasi entisen kouluhallituksen pääjoh-
taja Erkki Aho. Professori Jukka Tuomisto kertoi Kosti 
Huuhkan elämästä sivistystyön tutkijana ja kehittäjänä. 

Kansanvalistusseuran puheenjohtaja VTT Cay Sevón piti 
puheenvuoron vapaan sivistystyön yhteiskunnallisesta 
merkityksestä ja sen yhteydestä klassisen humanismin 
ihanteisiin. KL Antti Kauppi käsitteli vapaan sivistys-
työn tulevaisuusskenaarioita ja opetusneuvos Juha 
Sihvonen piti esityksen opetustyön muuttumisesta ja 
vapaan sivistystyön tulevista tehtävistä. Kansanvalistus-
seura jakoi tilaisuudessa myös 17 Kosti Huuhka -mitalia 
vapaan sivistystyön parissa elämäntyönsä tehneille vai-
kuttajalle.

VALTAKUNNALLINEN VANHUSTEN VIIKKO JA 
SENIORSURF -PÄIVÄ
Valtakunnallista vanhusten viikkoa vietettiin 4.–11.10.2015 
maksuttomilla luennoilla, tietoiskuilla sekä vaatteiden 
korjaustyöpajalla. Pohjoismaisena SeniorSurf -päivänä  
6.10.2015 Opistotalon kirjastossa ja avoimessa oppimis-
keskuksessa Ainossa annettiin tietotekniikka- ja kännyk-
käopastusta yhteistyössä ENTER Ry:n kanssa.

RUUTIEXPO 2015
Opisto oli mukana nuorille suunnatussa RuutiExpo-ta-
pahtumassa 5.11.2015 VirkaGalleriassa kaupungintalolla.

Opiston standilla nuoret saivat ideoida työväenopiston 
kursseja ja osallistua käsikirjoitus-, kumista koruksi  ja 
valomaalaus -työpajoihin.

HELSINKIKUORO 100 VUOTTA
Opiston vanhin kuoro, Helsinkikuoro, juhlisti 100-vuoti-
sta toimintaansa juhlakonsertilla 4.12.2015. Juhlakonsertti 
huipentui juhlakuoron ja Helsinginkadun Filharmonik-
kojen yhdessä esittämiin Ahti Kuorikosken Kantaattiin 
ja Jean Sibeliuksen Finlandiaan. Juhlakuorossa esiintyi 
myös entisiä Helsinkikuoron jäseniä sekä työväenopiston 
yksinlaulun opiskelijoita. Helsinkikuoron juhlavuosi jatkuu 
kevätlukukauden 2016.

KAAPELIN JOULU 2015
Helsingin työväenopisto oli mukana Kaapelin Joulu 
-tapahtumassa 11.–13.12.2015 toiminnallisilla työpajoilla 
ja esityksillä. Ohjelmassa oli muun muassa valomaa-
lausta lavalla, reggaeton- ja countrytanssiesityksiä, 
piparitikkari-, himmeli- ja raapekuvapajoja, Uskallus ja 
uteliaisuus -videoesitys, jouluisia säveliä pianolla ja eri 
kielillä sekä jouluista yhteislaulua.
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Helsingin työväenopisto järjestää vapaan 
sivistystyön arvojen pohjalta koulutusta, 
jonka tavoitteena on tukea yksilön oma-
ehtoista kehittymistä ja hyvinvointia sekä 
osallisuutta ja valmiuksia toimia yhteisöis-
sä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Muuttuvassa maailmassa koulutus- ja 
opintarve on pysyvä ja toiminta-ajatuksen 
perusta on säilynyt vuosikymmenet sama-
na, vaikka toiminta on muuttunut.

Työväenopiston opetustarjonnan painopisteitä ovat 
kielet, musiikki ja kuvataide, käsityö, tieto- ja informaa-
tiotekniikka, kirjallisuus- ja näyttämöaineet, yhteiskun-
nalliset aineet, luontoon ja ympäristöön liittyvät aineet, 
kotitalous, hyvinvointi ja terveys sekä oppiainerajat 
ylittävät teemat. Lisäksi opisto järjestää suomen kielen 
koulutusta maahanmuuttajille. 

Opiston sitova toiminnallinen tavoite, 102 000 
opetustuntia, saavutettiin. Tuottavuuden arviointiin 
kehitettiin talouspäällikön johdolla tuottavuusmatriisi, 
jossa otettiin huomioon opetustuntihinta, asiakaspa-
laute, opetustilojen käyttöaste, työhyvinvointi sekä ns. 
KIS-opetus (kokeileva, integroiva, strategian mukainen 
opetus), joka usein vaatii määrällisesti normaalitoimin-
taa enemmän resursseja.

Oppimista, 
osallistamista ja 

ONNISTUMISIA

TAVOITTEET JA NIIDEN 
TOTEUTUMINEN 2015
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Opiston tavoitteet vuodelle 2015 jakautuivat kaupun-
gin strategian mukaisesti neljään pääkohtaan:

Hyvinvoiva helsinkiläinen -tavoite toteutui opiston 
perustyössä opetuksessa ja sitä kautta osallistujien ja 
kuntalaisten hyvinvointina. Kehittämissuunnitelman 
mukaisesti yhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen kanssa 
syvennettiin; nuorille järjestettiin Pulssi-kursseja eri 
teemoista sekä osallistuttiin vaikuttamistapahtumaan 
Ruuti-Expoon.

Maahanmuuttajille suunnattua opetusta toteu-
tettiin lähes 10 000 opetustuntia. Syksyllä 2015 maa-
hanmuuttajien ja erityisesti turvapaikanhakijoiden 
suuri määrä otettiin huomioon seuraavan lukukauden 
suunnittelussa sekä lisääntyneenä yhteydenpitona 
vastaanottokeskuksiin. 

Kehittämistoimenpiteinä selvitettiin maahanmuut-
tajien oman äidinkielen opetuksen tarvetta työväeno-
pistossa ja kokeiltiin maahanmuuttajien oman äidin-
kielen kursseja, joihin tuli kuitenkin vähän osallistujia. 
Myös ikääntyneiden ja nuorten maahanmuuttajien 
opetustarjontaa kehitettiin.

Liikunnan ja hyvinvoinnin opetuksen kehittämi-
nen ja monipuolistaminen, olivat niin ikään tavoit-
teina, jota toteutettiin muun muassa tanssinopetusta 
lisäämällä ja järjestämällä ns. erityishinnoiteltuja kurs-
seja, joiden avulla liikunnan kursseja voitiin lisätä. 

Positiivista suosimista tarvitsevilla asuinalueilla 
järjestettiin toimintaa noin 1 100 tuntia aiempaa 
enemmän. 

Yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa 
opisto arvioi toimintaansa sukupuolivaikutusten 
(suvaus) näkökulmasta. Tavoitteena ollut miesopiskeli-
joiden määrä (25 %) saavutettiin lähes kokonaan.

”HYVINVOIVA 
HELSINKILÄINEN 

-tavoite toteutui 
opiston perustyössä”

Toimiva Helsinki -teeman alla kehitettiin asukasosal-
lisuutta muun muassa Maunula-talon toiminnansuun-
nittelun yhteydessä. Opiston palveluverkkosuunnitelma 
valmistui ja se tuli käsittelyyn vuoden 2016 tammikuun 
johtokunnan kokouksessa. Tavoitteena ollut tilojen 
käyttöasteen seuraaminen tulee toteutumaan tuotta-
vuusmatriisin käyttöönoton myötä.

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen -tavoi-
tetta toteutettiin opetussuunnitelman käyttöönotolla 
opetusta ohjaavana asiakirjana. Lisäksi laatujärjestelmän 
valmistelu aloitettiin syksyllä 2015. 

Kunta 10-tuloksia esitellään henkilöstöosiossa. Koska 
tulokset kertoivat opistolla olevan paljon kehittämistä 
työhyvinvoinnissa, aloitti opisto kesällä 2015 kehittämis-
työn, joka jatkuu vuonna 2016. 

Kehittämisen keskeiset tavoitteet olivat: 
1. Organisaatio, prosessit ja työkäytännöt (työkulut) 

kuntoon – johtaminen ja esimiestoiminta sekä 
jokaisen osaaminen työssään

2. Vuorovaikutus ja viestintä, toisten työn 
tunteminen ja arvostus

3. Töiden suunnitteluaikataulu ja ennakointi, eri 
töiden ja suunnittelutasojen yhteensaattaminen. 

Kehittäminen ja hankkeet
Työväenopiston laatutyön ja prosessikuvausten kehit-
täminen jatkui toimintavuoden aikana. Opiston edus-
tajat tutustuivat Joensuussa sijaitsevan Pohjois-Karja-
lan koulutuskuntayhtymän (PKKY) laadunhallintaan 
huhtikuussa. Elokuussa järjestettiin opiston työpaja, 
johon osallistuivat myös PKKY:n ja työterveyskeskuk-
sen asiantuntijat. 
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Kansainvälinen toiminta
Opisto haki keskitettyä määrärahaa henkilökunnan 
kansainvälistymiseen Erasmus-liikkuvuushakemuk-
sella. Haku ei tuottanut tulosta tällä kertaa. Kansainvä-
lisen toiminnan kehittämisessä opistoa avusti CIMO:n 
asiantuntija, jonka avulla opiston kansainvälinen 
ohjelma päivitettiin.

Työväenopiston johtokunta, apulaiskaupunginjoh-
taja, opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos 
sekä rehtori ja osastopäälliköt vierailivat Lontoossa 
11.–14.3.2015. Lisätietoa matkasta esitellään osiossa 
Johtokunta. 

Hallinto-osaston erityissuunnittelija ja kehittämis-
päällikkö osallistuivat Pietarin kansainväliseen Elinikäisen 
oppimisen konferenssiin 29.5.–31.5.2015 Pushkinossa.

Ympäristö ja 
kestävä kehitys
Opistossa jatkettiin kevennetyn ympäristöohjelman 
käyttöönoton valmistelua. Tilapalveluvastaava osal-
listui ympäristötietoisuuden yhteistyön suunnittelu-
ryhmän kokouksiin. Ekotukihenkilöitä ohjattiin ekotu-
kikoulutukseen ja jokaisessa opetuspaikassa on yksi 
koulutettu ekotukihenkilö.

Ympäristötyö pyritään jatkuvasti huomioimaan 
henkilökunnan toiminnassa. Jätteiden lajittelua var-
ten talojen aulatiloihin hankittiin lisää lajittelutorneja. 
Hankinnoissa otetaan huomioon laitteiden energian-
kulutusluvut ja tuotteiden ympäristömerkit. Ongel-
majätteelle on toimivat kierrätysmenettelyt. Jätteen-
kuljetuksesta sekä loppusijoituksesta huolehtivat 

kierrätykseen erikoistuneet yritykset. Kuvataiteessa on 
siirrytty lähes kokonaan myrkyttömien ja liuotinvapai-
den aineiden käyttöön.

Opiston toimipaikat sijaitsevat hyvien julkisten lii-
kenneyhteyksien varrella ja tämä vähentää merkittä-
västi yksityisautoilun tarvetta opetuspaikkaan pääse-
miseksi. Opetusta järjestetään eri puolilla kaupunkia, 
jotta saavutettavuus olisi helppoa. Henkilöstön työ-
matkaliikkumista tuetaan edelleen työmatkaseteleillä.

Työväenopisto toteuttaa sosiaalista, kulttuurista ja 
ekologista kestävän kehityksen ajatusta omalla ope-
tustoiminnallaan. Opiston suurin ympäristövaikutus 
on kaupunkilaisten ympäristötietoisuuden tukeminen 
ja lisääminen. Opistossa on erillinen aineala Luonto ja 
ympäristö, jonka tavoitteena on lisätä luontoharrastusta, 
ympäristövastuullista ajattelua ja toimintaa sekä luon-
non ja ympäristön arvostusta. Kursseilla ja luennoilla 
annettiin tietoa luonnontieteiden eri alueilta, neuvottiin 
käytännön toimissa ja retkeiltiin Helsingin lähialueilla. 

Myös muiden ainealojen opetuksessa jatkettiin 
edellisten vuosien tapaan ekologisen elämäntavan 
ajattelun vahvistamista ja sen merkitystä elinympäris-
tömme parantamiseksi. Opetuksen aiheita olivat mm. 
luontoseikkailut perheille, ympäristöetiikka, urbaani 
villivihannes- ja sadonkorjuupyöräily. Käsityökursseilla 
valmistettiin kierrätetyistä farkuista, vetoketjuista ja 
kahvipakkauksista uusiotavaraa, kuten koriste- ja käyt-
töesineitä.

Opetuksessa käytetään yhä enemmän sähköistä 
oppimateriaalia, mikä edesauttaa ympäristön huomi-
oimista paperikopioiden määrän vähenemisenä. Tieto-
tekniikkakurssien opettajat pilotoivat läsnäololistan ja 
päiväkirjan sähköisen täyttämisen Kursor-järjestelmään 
ainealoista ensimmäisenä. Kokeilu todettiin onnistu-
neeksi ja laajennettiin kaikille ainealoille.

Johtoryhmä nimesi opistolle laaturyhmän, joka 
käynnisti suunnitelmallisen työn opiston laatujärjestel-
män kehittämiseksi IMS-toiminnanohjausjärjestelmää 
hyväksi käyttäen.

OPET OPPII -HANKE
Työväenopisto on mukana pääkaupunkiseudun vapaan 
sivistystyön oppilaitosten Opet oppii -hankkeessa, jossa 
tuntiopettajat ja vakituinen henkilökunta syventävät ja 
päivittävät osaamistaan. Hanke kuuluu valtakunnalli-
seen Osaava-ohjelmaan (2010–2016), jolla valtio tukee 
opetushenkilöstön täydennyskoulutusta.

 Vuonna 2015 hankkeen puitteissa järjestettiin useita 
koulutuksia sekä pedagogisia iltapäiviä aiheina muun 
muassa vuorovaikutus, erilaiset oppijat sekä seniorit 
oppijoina. Uutena vertaisoppimisen menetelmänä 
kokeiltiin työn varjostamista – menetelmä, jossa kaksi 
opettajaa seuraa vuorotellen toistensa opetusta ja saa-
vat näin uusia näkökulmia omaan työhönsä.

 Työväenopiston rehtori kuuluu hankkeen ohjaus-
ryhmään, suunnitteluryhmässä ovat mukana liikunnan, 
kielten sekä käsityön opettajat.

OSALLISTAVA OPISTO 
Kaupunkilaisten demokratian ja osallisuuden vahvista-
miseksi sekä vuorovaikutuksen lisäämiseksi kaupunki-
laisten kanssa, opisto johtoryhmä käynnisti Osallistava 
opisto -hankkeen. Tavoitteena on kehittää opiston 
palveluita ja palauteprosesseja asiakaslähtöisemmiksi 
ja vuorovaikutteisimmiksi sekä osallistaa kaupunkilai-
sia enemmän opetuksen ja toiminnan suunnitteluun. 
Osana hanketta toteutetaan vuonna 2016 valmistuvan 
Maunula-talon toiminnan osallistava suunnittelu yhteis-
työssä kaupungin kirjaston, nuorisoasiankeskuksen sekä 
Maunulan demokratiahankkeen kanssa.
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Vuonna 2015 koulutuksiin osallistui koulutuspäätösten 
mukaan yhteensä 44 (35) henkilöä koulutuksen keston 
ollessa yhteensä 215 (81) päivää. Tulospalkkiojärjestel-
mää ryhdyttiin valmistelemaan vuodelle 2016.

Seuraavat tehtävänimikkeet muuttuivat (suluissa 
vanha): tietopalvelusihteeri (opistosihteeri), IT-suunnit-
telija (IT-tukihenkilö) ja koulutussuunnittelija (avoimen 
yliopisto-opetuksen kurssisihteeri).

HENKILÖSTÖ VUONNA 2015

Koulutusta, kehittämistä ja 
TYÖHYVINVOINTIA
Vakituisen henkilöstön määrä työväenopistossa oli 105 (106). 
Määräaikaisia sekä tuntiopettajia oli yhteensä 1056 (1 088). 
Henkilöstö jakautui osastoittain seuraavasti: opetusosasto 44 (43), 
asiakaspalveluosasto 41 (50) ja hallinto-osasto 20 (13)*.

Vakituisen henkilöstön määrä vuonna 2015 ja 2014. Vuoden 2014 luku suluissa. 
* IT-tukihenkilöt siirtyivät vuonna 2015 asiakaspalveluosastosta hallinto-osastoon.

105
vakituista

(106)

1 056
määräaikaista/
tuntiopettajaa

(1 088)

= 25 henkilöä              Vuoden 2014 luku suluissa. 

(43)

44

(50)

41

(13)

20

Opetusosasto

Asiakaspalvelu-
osasto

Hallinto-
osasto
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Työväenopiston TVA-arviointiryhmä jatkoi työtään 
ja kohteena oli osastojen kaikki tehtävät mukaan lukien 
osastopäälliköt sekä rehtori.

TYÖHYVINVOINTI
Opiston työhyvinvoinnin ja työsuojelun kehittämisen 
taustalla oli työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma, joka 
on laadittu vuosille 2015–2017. 

Koko opiston kehittämisessä korostui syksyllä 2014 
toteutetun Kunta10-kyselyn tulosten käsittely. Työ-
suojeluryhmä, henkilöstötoimikunta ja johtoryhmä 
järjestivät henkilöstölle yhteisiä keskustelutilaisuuksia, 
joissa hyödynnettiin muun muassa Oiva Akatemian 
asiantuntemusta. Avoin keskustelu loi hyvät edellytyk-
set työyhteisön kehittämiseen. Osastot laativat omat 
toimenpide-ehdotuksensa työhyvinvoinnin paran-
tamiseksi johdon asettamien tavoitteiden linjassa. 
Opisto käynnisti elokuussa yhteistyön tuottavuus-
asiantuntija Risto Tanskasen kanssa, joka suoritti aluksi 
laajan haastattelukierroksen opiston henkilöstön ja 
sidosryhmien parissa. Tuottavuuden, työhyvinvoinnin 
ja johtamisen yhteyttä korostettiin useissa eri kehittä-
mistilaisuuksissa. Risto Tanskanen laati lopuksi opiston 
johdolle ehdotuksen projektiksi työhyvinvoinnin ja 
tuottavuuden parantamiseksi vuodelle 2016.

Henkilökunnan työhyvinvointipäivä järjestettiin 
21.8.2015 kulttuurikeskus Sofiassa Vuosaaressa. Ulko-
puolisena asiantuntijana toimi Humap Oy, joka järjesti 
valmennustilaisuuden myös joulukuussa.   

Opiston tasa-arvosuunnitelman kehittämiseen liit-
tyen järjestettiin kolme sukupuolivaikutusten arvioin-
tiin liittyvää työpajaa keväällä 2015.

YHTEISTOIMINTA
Henkilöstötoimikunta kokoontui kuusi kertaa, joista 
kolme yhdessä johtoryhmän kanssa talousarvion valmis-

teluun liittyen. Henkilöstötoimikunta paneutui osaltaan 
Kunta10-kyselyn tulosten käsittelyyn tiiviissä yhteistyössä 
työsuojeluryhmän ja johtoryhmän kanssa. Lisäksi se 
ohjasi Osana opistoa -henkilöstöoppaan valmistelua. 

PALKITSEMINEN
Työväenopiston palkitsemisohjelma otettiin käyttöön 
1.8.2014. Palkitsemisen avoimuutta lisättiin tehostamalla 
tiedotusta henkilöstölle myönnetyistä palkkioista ja pal-
kitsemisen perusteista. Avoimuuden ja tasapuolisuuden 
lisäämiseksi henkilöstön palkitsemisesta raportoitiin 
myös opiston johtoryhmälle. 

Henkilöstöä palkittiin kaupungin ohjeiden mukaisesti 
muun muassa kaupungin palveluksessa olosta, merkki-
päivistä sekä hyvästä työsuorituksesta. Helsinki-mitali 

myönnettiin kolmelle opiston työntekijälle tunnustuk-
sena pitkäaikaisesta, vähintään 30 vuotta kestäneestä 
ansiokkaasta toiminnasta kaupungin hyväksi.

HENKILÖSTÖKERHO
Henkilöstökerho järjesti Tammipirskeet Kaapelitehtaalla, 
jossa oli paikalla 35 henkeä. Huhtikuussa tutustuttiin 
Kaisa-taloon ja Helsingin Yliopiston kirjastoon 10 hen-
kilön voimin. Elokuussa perehdyttiin mietojen viinien 
maailmaan viinikouluttajan opastuksella viini-illassa, 
jossa oli paikalla 20 henkeä. Joulukuussa järjestettyyn 
pikkujoulujuhlaan Silkkikutomossa osallistui 70 opisto-
laista. Henkilöstöä oli mukana myös kaupungin henki-
löstöliikunnan toteuttamassa Kilometrikisassa ja Töölön 
urheilutalon liikuntavuorossa.
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JOHTOKUNTA VUONNA 2015

Työväenopiston johtokunnan tehtävänä 
on valvoa, että opisto toimii vahvistetun 
talousarvion puitteissa sekä kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen asetta-
mien tavoitteiden mukaisesti. 

Johtokunta hyväksyy opetussuunnitelman linjaukset ja 
painopisteet sekä päättää ne perusteet, joiden mukaan 
viraston päällikkö vahvistaa kurssikohtaisen opetussuun-
nitelman sekä päättää muun muassa kurssimaksuista.

Johtokunnan toimintakausi on neljä vuotta. Nykyi-
nen johtokunta aloitti kautensa helmikuussa 2013. Toi-
mintavuoden aikana johtokunta kokoontui 10 kertaa ja 
käsitteli yhteensä 73 asiaa. 

Johtokunta piti kaksi seminaaria johtavien työnte-
kijöiden kanssa. Kevään ulkomaan seminaari pidettiin 
Lontoossa maaliskuussa. Seminaarissa käsiteltiin NIACE:n 
toimintaa ja maahanmuuttajakoulutusta ja vankeinhoi-
don koulutusohjelmaa sekä tutustuttiin 160-vuotiaa-
seen vapaan sivistystyön oppilaitokseen Working Men’s 
Collegeen ja 130-vuotiaseen Morley Collegeen. Matkalla 
tutustuttiin myös Suomen instituuttiin Lontoossa ja City 
of Londonin kunnallishallintoon ja aikuiskoulutukseen. 
Osanottajina olivat johtokunnan varsinaiset jäsenet, 
rehtori, osastopäälliköt ja apulaiskaupunginjohtaja sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos. 

Syksyn strategiaseminaari pidettiin marraskuussa 
Ravintola Laulumiehen tiloissa Helsingissä. Seminaarin 
aiheena olivat ajankohtaiset kehittämisasiat. Seminaariin 
osallistuivat johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäse-
net sekä opiston henkilöstöä.

VUODEN AIKANA JOHTOKUNTA ANTOI 
KAUPUNGINHALLITUKSELLE SEURAAVAT 
LAUSUNNOT:

• lausunto koskien kaupunginhallituksen 
päättämien avustusten ja tukien 
myöntämisperiaatteita ja asukastalojen hallinnon 
järjestelyä (24.3.2015)

• lausunto talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 
2016–2025 (24.3.2015)

• Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 
2014 arviointikertomuksesta (19.5.2015)

• lausunto kaupunginhallitukselle ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
säädetyn lain, ns. vanhuspalvelulain mukaisesta 
suunnitelmasta (9.6.2015)

MUITA MERKITTÄVIÄ PÄÄTÖKSIÄ:
• Avustusten myöntäminen vuodelle 2015 

(27.1.2015)
• Muutoksen seurantajaoston toiminta: 

asettaminen, toimiajan jatkaminen ja jaoston 
lopettaminen (27.1.2015)

• Työväenopiston opiskelijamaksut 1.8.2015 lähtien 
(24.3.2015)

• Suomenkielisen työväenopiston johtosäännön 
muutos (17.11.2015)

• Opintoseteliavustusten myöntäminen 
Opetushallituksen määrärahasta 2015–2016 
(15.12.2015)

• Suomenkielisen työväenopiston sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen 
hyväksyminen (15.12.2015)

JOHTOKUNNAN JÄSENET 

Annukka Mickelsson (Kok) Puheenjohtaja 25.2.2015 asti

Heidi Ekholm-Talas (Kok) Puheenjohtaja 26.2.2015 alkaen

Jaana Vesterinen-Prähky (PS) Varapuheenjohtaja

Johanna Hautakorpi (Vihr)

Janne Hälinen (Kok)

Zahra Osman-Sovala (SDP)

Harri Liikkanen (SDP)

Binar Mustafa (Vas)

Terhi Peltokorpi (Kesk) 11.2.2015 asti

Laura Kolbe (Kesk) 12.2.2015 alkaen

Heikki Takkinen (SKP)

Markus Rantala Kaupunginhallituksen edustaja 

Björn Månsson Kaupunginhallituksen varaedustaja

VARAJÄSENET

Pekka Iivonen

Pentti Helin

Inka Venetvaara

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen

Risto Björkman

Tuija Lindholm

Iiris Karppinen

Pekka Airaksinen

Anni Wallenius
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OPETUS VUONNA 2015

OPPIMISTA, 
OSALLISTUMISTA ja 
harrastusmahdollisuuksia
Opetusta annettiin 102 046 tuntia ja kurs-
silaisia kävi 77 383. Opetustuntimäärä ylitti 
tavoitteen (102 000 tuntia) ja kurssilaisten 
määrä jäi hieman tavoitteesta (78 000).

Opiston opiskelijoiden ikäjakaumassa ei ollut suuria 
muutoksia. Kursseilla ei käydä yhtä säännöllisesti kuin 
aikaisemmin, mutta kurssin suorittaneiden määrä on 
kuitenkin yhä korkea (79,1 %).

Vuoden 2015 alussa voimaan tulleessa opetussuunni-
telmassa on vuosille 2015–2020 määritelty viisi opetuk-
sen painoalaa: Kuntalaistarpeiden huomioon ottaminen, 

77 383
kurssilaista

(76 748)

102 046
opetustuntia

(101 546)

79,1 %
kurssin 

suorittaneita
(81,6 %)

Demokratia ja osallisuus, Terveys ja hyvinvointi, Uudet 
oppimisympäristöt ja Opetuksen johtaminen. Vuonna 
2015 talousarvion tavoitteiden mukaisesti kehittä-
miskohteet olivat seuraavat:

KUNTALAISTARPEIDEN
HUOMIOONOTTAMINEN
Työväenopiston on ollut mukana varhaisnuorille ja 
nuorille suunnatussa Pulssi-hankkeessa, jonka yhtey-
dessä on toteutettu eri aineiden kursseja nuorten 
toiveita kuunnellen. Myös muita nuorille suunnattuja 
kursseja on toteutettu. Opisto osallistui nuorten vai-
kuttamistapahtuma Ruuti-Expoon. Vuoden 2014 luku suluissa.
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Rakenteilla olevan Maunula-talon pääkäyttäjänä 
opisto on ollut mukana suunnittelemassa uuden 
monitoimitalon asukasosallisuutta korostavaa kon-
septia sekä osallistunut Maunulan demokratiahank-
keeseen. Yhteistyötä kaupunginosayhdistysten kanssa 
on edistetty myös muun muassa Herttoniemi-seuran 
kanssa. 

Opetushallituksen myöntämän laadunkehittä-
misapurahan turvin selvitetään perusteet opetuksen 
tuntiresurssin jakautumiselle ja kuinka opetus vastaa 
kuntalaisten koulutustarpeeseen. Hankkeessa aloitti 
tutkija syksyllä 2015. 

DEMOKRATIA JA OSALLISUUS
Helsingin alueiden hyvinvointieroja on pyritty tasoitta-
maan lisäämällä opetusta ns. positiivisen diskriminaa-
tion alueille, itään ja koilliseen, noin 1 100 opetustuntia. 

Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi asetettiin 
tavoitteeksi miesopiskelijoiden määrän lisääminen. 
Kursseja suunniteltiin miehille houkuttelevimmiksi ja 
tavoitteena ollut miesten 25 %:n osuus opiskelijoista 
saavutettiin lähes kokonaan. 

Keväällä tehtiin toiminnan sukupuolivaikutusten 
arviointi (suvaus), joka loi pohjaa sukupuolinäkökul-
man soveltamiseen kurssien suunnittelussa.

 
ELINVOIMAINEN HELSINKILÄINEN & 
TERVEYS JA HYVINVOINTI
Liikunnan ja hyvinvoinnin opetustarjonta oli entistä 
monipuolisempaa ja liikuntatoimien kanssa selvitettiin 
liikunnan järjestämisen tehtävänjakoa työväenopiston 
ja liikuntatoimen välillä. Tanssin eri muotojen opetusta 
lisättiin eri puolille kaupunkia. Uudenlaisia liikunnan 
kursseja olivat kurssit, joissa yhdistettiin liikettä ja sen 
eri muotoja eri oppiaineiden opetukseen. 

UUDET OPPIMISYMPÄRISTÖT
Uutta Maunula-taloa on suunniteltu oppimisympä-
ristönä, joka on mahdollisimman joustava ja moni-
käyttöinen. Talon ja sen toiminnan suunnitteluun on 
osallistettu alueen asukkaita yhteistyössä muiden hal-
lintokuntien ja Maunulan demokratiahankkeen kanssa. 
Talossa mahdollistetaan myös uudenlainen talon oma-
toimikäyttö, eli käyttäjä pääsee tilaan myös omatoimi-
sesti, kun paikalla ei ole henkilökuntaa.

OPETUKSEN JOHTAMINEN
Opetussuunnitelma on ollut opiston vuosittaisten 
tavoitteiden valmistelussa suunnittelun lähtökohtana 
kaupungin strategiatavoitteiden rinnalla. Opetussuun-
nitelman yleisen osan jatkoksi aloitettiin ainealakohtais-
ten opetussuunnitelmien valmistelu. 

Opetussuunnitelma on vaikuttanut myös vakituisen 
opetushenkilökunnan toimenkuviin: syksyllä aloitettiin 
opetussuunnitelman painotusten mukaisesti suomi toi-
sena kielenä ja vieraitten kielen koulutussuunnittelijan 
sekä median suunnittelijaopettajan rekrytointi.  

MAAHANMUUTTAJAT
Suurin osa maahanmuuttajille suunnatuista kursseista 
oli suomen kielen opetusta, mutta kursseja tarjottiin 
runsaasti myös muilla ainealoilla. Maahanmuuttaja-
opetuksen kehittämisen kohteina olivat maahanmuut-
tajien oman äidinkielen opetus, ikääntyneet ja nuoret. 
Oman äidinkielen opetuksen kokeilun perusteella 
maahanmuuttajat kaipaavat pikemminkin keskuste-
lua kuin äidinkielen opetukseen keskittyvää opetusta. 
Palvelukeskusyhteistyön avulla tavoitettiin suomen 
kielen kusseille maahanmuuttajataustaisia ikääntyneitä. 
Maahanmuuttajajärjestö Monik ry:n kanssa järjestettiin 
Euroopan ulkopuolelta tuleville maahanmuuttajanuo-

rille suomen ja tietotekniikan kurssit. Eri oppiaineissa 
on kehitetty monikielisiä kursseja ja erityisesti maahan-
muuttajille suunnattuja kursseja. 

OPETUSHARJOITTELU
Opetusharjoitteluyhteistyötä tehtiin Helsingin yliopis-
ton käsityö- ja kotitalous- sekä aikuisopettajakoulutuk-
sen kanssa. Toimintavuoden aikana työväenopistossa 
oli yhteensä 42 opetusharjoittelijaa. Käsityöopetuksessa 
harjoitteli kaksi soveltavan ja kahdeksan syventävien 
opintojen opetusharjoittelijaa. Kotitaloudessa syven-
tävän harjoittelun suoritti 17 opiskelijaa. Yhteiskun-
nallisissa aineissa opetusharjoittelunsa suoritti neljä ja 
harjoittelun aloitti kolme opiskelijaa. Kirjallisuudessa ja 
luovassa kirjoittamisessa aloitti harjoittelunsa kolme 
opiskelijaa. Kielissä oli yksi kiinan kielen ja yksi suomi 
vieraana kielenä opetusharjoittelija ja kuvataiteessa 
kaksi harjoittelijaa. Uutena harjoitteluaineena oli tieto-
tekniikka, jossa oli yksi harjoittelija.

TAITEEN PERUSOPETUS
Kuvataiteen yleisen oppimäärän kolmivuotinen perus-
opintokokonaisuus päättyi keväällä. Musiikin laajan 
oppimäärän mukaista musiikin perusteiden opetusta 
järjestettiin musiikin teoriassa ja säveltapailussa. Käsityön 
taiteen perusopetuksessa perusopintojen ryhmän opin-
not käynnistyivät syksyllä 2015 ja syventävät opinnot syk-
syllä 2014 aloittanut ryhmä jatkoi opintojaan. Teatteritai-
teen kaksivuotinen perusopetuksen opetuskokonaisuus 
käynnistyi syksyllä 2014 ja loppuu keväällä 2016.
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Kielet ja tietoaineet

Kielet ja tietoaineet -yksikön ainealoja 
ovat vieraat kielet, suomi toisena kielenä, 
ihminen, yhteiskunta- ja kulttuuri, liikenne, 
luonto ja ympäristö sekä avoin yliopisto-
opetus.

Yksikön toiminnallinen tavoite kehittää opetuksen 
suunnittelua Helsinki lähtöiseen suuntaan on eden-
nyt suunnitelmien mukaisesti. Vastuujakouudistuksen 
jälkeen koulutussuunnittelijat ovat keskittyneet mah-
dollisuuksien mukaan omaan substanssialueeseensa, 
jolloin myös tuntiopettajakontaktit ovat yksinkertais-
tuneet ja työ tehostunut. 

HELSINKILÄISTEN HYVINVOINTIA lisättiin laa-
jalla yleisluentojen valikoimalla ja eri kohderyhmien 
tarpeita huomioivilla kursseilla. Asukasosallisuutta on 
lisätty kehittämällä yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. 
Positiivisen diskriminoinnin kohteena oleville alueille 

sekä erityisesti nuorille kohdistetut kurssit eivät toteu-
tuneet toivotusti. Opiskelijoista miehiä on lähes puo-
let Suomi vieraana kielenä, luonto ja ympäristö sekä 
merenkulku -kursseilla.

KIELTEN OPETUKSEN TAVOITTEENA oli toteuttaa 
monipuolinen opetustarjonta tarjoamalla yleisimmissä 
kielissä eri taitotasojen mukaista opetusta sekä myös 
harvinaisempia, vähemmän opiskeltuja kieliä. Opiston 
kielikursseilla opitaan käytännön kielitaitoa yli 20 eri 
kielessä. Kurssitasot noudattavat Euroopan neuvoston 
yleiseurooppalaisen viitekehyksen jakoa perus-, keski- 
ja ylimmän tason kursseihin. 

Positiivisen diskriminaation alueilla espanja ja eng-
lanti olivat suosituimpia kieliä, sen sijaan kiinnostus nuo-
risokursseja kohtaan oli vähäistä. Myös verkkokursseja 
järjestettiin, mutta niiden menestys oli vaihtelevaa.

SUOMEN KIELEN opetuksen (S2) suunnittelussa 
huomioitiin eri elämäntilanteissa olevat, eri oppimis-
mahdollisuudet omaavat maahanmuuttajat. Ikään-
tyville maahanmuuttajille tarjottiin palvelukeskusten 
kanssa yhteistyössä suomen kursseja muun muassa 
positiivisen diskriminaation alueilla. Yksi ryhmistä oli 
luku- ja kirjoitustaidottomien kurssi. Intensiivikursseja 
lisättiin opiskelijoitten toiveiden mukaisesti. Yleisen 
kielitutkinnon testit aloitettiin jälleen tauon jälkeen, 
minkä johdosta lisättiin yleiseen kielitutkintoon val-
mistavia kursseja.

IHMINEN YHTEISKUNTA JA KULTTUURI ainea-
lan oppiaineita ovat filosofia, psykologia, kasvatus ja 
oppiminen, historia, kulttuurintuntemus, yhteiskunta, 
viestintä ja asuminen. 

Opetuksen painopiste on avoimissa yleisluennoissa, 
jotka ovat maksuttomina ja avaavat mahdollisuuden 
matalan kynnyksen opiskelulle. 

Toimintavuonna näkyi erityisesti politiikkaa ja 
talouselämää käsittelevät luennot, jotka yhdessä urhei-
luaiheisen tarjonnan kanssa nostivat myös miesten 
osallistujamääriä.

Syksyllä järjestettiin yhteistyössä Vapaa sivistystyö 
ry:n, Opetushallituksen ja kansanvalistusseuran kanssa 
Vapaa sivistystyö muuttuvassa yhteiskunnassa -semi-
naari ja tehtiin yhteistyötä muun muassa Suomen 
Lähi-idän instituutin kanssa. 

LUONTO JA YMPÄRISTÖ ainealan tavoitteena on 
lisätä luontoharrastusta, ympäristövastuullista ajatte-
lua ja toimintaa sekä luonnon ja ympäristön arvos-
tusta. Toimintavuonna jaettiin muun muassa maa-
hanmuuttajataustaisille sieni- ja metsämarjatietoutta 
yhteistyössä Vihreän sivistys- ja opintokeskuksen 
kanssa luennon ja siihen liittyvän sieniretken avulla.

MERENKULKU JA LIIKENNE-AINEALA keskityttyi 
merenkulun kursseihin. Kurssitarjonnan tavoitteena on 
antaa perustiedot turvalliseen liikkumiseen sisävesillä 
ja saaristossa sekä saada tarvittavat tiedot saaristo- ja 
rannikkomerenkulun tutkintojen suorittamiseen. 

AVOIMESTA YLIOPISTO-OPETUKSESTA pääosa 
oli Helsingin yliopiston perusopintoja ja erillisiä opin-
tojaksoja. Opetustiloista Ensi Linjalla jouduttiin luopu-
maan ja opetus siirrettiin Malmilla sijaitsevaan Stadin 
ammattiopistoon. Osittain opetuspaikan muutoksesta 
johtui, että kaikki suunnitellusta opetuksesta ei toteu-
tunut. Oikeustieteiden ja sosiaalityön kurssit menestyi-
vät kuitenkin edellisvuosien tapaan ja ryhmien koko 
voitiin kasvattaa hyvän auditoriotilan vuoksi jopa 
130:een. Uutuutena tarjolla oli ranskan alkeiden kurssi, 
joka menestyi hyvin. Vuoden 2015 tuntitavoitetta ei 
saavutettu.
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Taideaineet

Taideaineet-yksikön ainealat ovat kuvataide, 
musiikki, kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli.

KUVATAITEEN yksi 100-vuotisprojekteista oli Tai-
de-energiaa kaduille -sähkökaappien ympäristötaide-
teos -projekti, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin 
Energian kanssa. Projekti lisäsi opiston näkyvyyttä ja 
vaikuttavuutta ulospäin eri toiminta-alueilla.

MUSIIKISSA JA KIRJALLISUUS, TEATTERI JA 
ÄIDINKIELI -oppiaineissa muistettiin Jean Sibeliusta, 
jonka merkkivuoden kunniaksi järjestettiin muun 
muassa opastettu kulttuuriretki Hämeenlinnaan ja 
Ainolaan sekä luentoja. 

Helsinginkadun Filharmonikot juhlistivat 70 vuoden 
toimintaansa Kohtalo, Vaellus ja Uusi aika -teemaisilla 
konserteillaan. Opiston vanhin musiikkikasvatuksen 
ryhmä, Helsinkikuoro, juhli 100-vuotista toimintaansa 
arvokkaalla konsertilla 4.12.2015. Konsertin kruunasi 
Ahti Kuorikosken opiston 60-vuotisjuhlaan säveltämä 
kantaatti ja Jean Sibeliuksen Finlandia Helsinginkadun 
filharmonikkojen ja kuoron yhteisesityksinä. 

TEATTERIN ja esittävän taiteen ryhmät esiintyivät sekä 
toisilleen että yleisölle Teatteriviikolla Opistotalolla tou-
kokuussa, jolloin esityksiä oli päivittäin useita. Teatteri-
viikko antoi mahdollisuuden opiskelijoille saada oppia 
toisiltaan. Esitysten keskittäminen yhteen viikkoon toi 
myös yleisöä paikalle noin 1000 henkeä.

Kaikki taideyksikön oppiaineet järjestivät opiske-
lijaryhmien oppimistuloksia esitteleviä tilaisuuksia: 
opiskelijakonsertteja, -näyttelyitä ja -esityksiä. Opetta-
jatkin esiintyivät sekä kuvataiteilijoina näyttelyissä että 

opettajakonsertin laulajina ja soittajina kannustukseksi 
opiskelijoille sekä oman taiteen tuottamisen elävänä 
pitämiseksi. Lisäksi taideyksikkö osallistui VuoFest ja 
Kaapelin joulu -tapahtumiin. 

Erityisesti kiinnitettiin huomiota miesten osallisuu-
teen tapahtumissa, jotta miesten osallisuuden esimerkki 
toisi lisää eri sukupuolia opiston taideopiskelijoiksi. 
Kuvataiteessa opetusta lisättiin tästä näkökulmasta eri-
tyisesti valokuvauksessa ja kuvanveistossa. Musiikissa 
perinteisesti opiskelijoista 30 % on miehiä. Myös kirjal-
lisuus- ja kieliluentosarjojen aiheissa otettiin huomioon 
miesnäkökulma.

Tunneteatteri yhdessä Kehitysvammatuki ry:n kanssa 
esitti jo perinteeksi tulleen Prinsessa Ruusunen -näytel-
män vapun aikaan.

Maahanmuuttajien opetusta lisättiin Itä-Helsingissä 
kuvataiteen venäjän- ja englanninkielisillä ryhmillä sekä 
musiikin monikulttuurisella muskarilla ja suomalaisten 
laulujen avoimilla tapahtumilla. Kirjallisuuden opetuk-
sessa kokeiltiin venäjänkielisten oman äidinkielistä ope-
tusta palkkatuetun opettajan avulla.

Ikääntyneiden opetuksessa yhteistyötä palvelukes-
kusten kanssa lisättiin: musiikista erityisesti yhteislaulu-
tilaisuudet, joita tarjottiin myös opiston omissa tiloissa, 
toivat uusia opiskelijoita. Kuvataiteessa toimintaa laajen-
nettiin luento-opetukseen sekä Koskelan että Kinaporin 
palvelukeskuksissa. Lisäksi palvelukeskuksiin tarjottiin 
elämäkerrallisen kirjoittamisen kursseja.
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Taitoaineet

Taitoaineet-yksikön ainealat ovat hyvin-
vointi ja terveys, kotitalous, käsityö, liikun-
ta ja tietotekniikka. 

HELSINKILÄISTEN HYVINVOINTIA tukevaa yhteis-
työtä jatkettiin liikuntaviraston, Helsingin Sydänpiirin ja 
kaupungin lihavuuden ehkäisyn Sutjakka Stadi -hank-
keen kanssa. Kehittämisyhteistyö tuotti painonhallin-
taan tähtääviä elämäntapa- ja ruoanvalmistuskursseja 
sekä terveellisen ruoan valmistuskurssin maahanmuut-
tajille. Tietotekniikan tietoiskujen teemoina oli mm. 
Kanta.fi: Kansallinen terveysarkisto ja kuntoilijan netti-
palvelut.

Yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, liikuntaviras-
ton, palvelukeskusten, järjestöjen ja yhdistysten kanssa 
lisättiin kaupunkilaisten toimintakykyä ja hyvinvointia 
järjestämällä ruoanvalmistuksen ja käsityön kursseja 
erityisryhmille (mm. kehitysvammaiset, näkövammai-
set, päihdekuntoutujat, mielenterveyskuntoutujat) sekä 
tietotekniikka-, liikunta- ja käsityökursseja ikäihmisille. 

PERHEIDEN HYVINVOINTIA tuettiin kymmenillä 
kursseilla, joilla aikuiset ja lapset oppivat yhdessä. 
Uutena kumppanina kotitalous aloitti yhteistyön Ruo-
kakulttuurikeskus Ruukku ry:n kanssa perheiden Maku-
mestari-kursseilla. 

NUORTEN OSALLISTUMISTA on lisätty yhteistyö-
kursseilla nuorisoasiankeskuksen Pulssi-hankkeen, sosi-
aali- ja terveysviraston ja Haaga-Helia AMK:n kanssa. 
Kurssit sisälsivät muun muassa saippuanvalmistusta, 
kudontaa, ruoanvalmistusta, omien vaatteiden ompe-
lua ja työelämätaitoja. 

KAIKKI TAITOAINEET JÄRJESTIVÄT kursseja maa-
hanmuuttajille yhdessä opiston S2-opetuksen kanssa. 
Maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksia paran-
nettiin lisäämällä käsityön ja liikunnan opetusta. Tieto-
tekniikan opetusta tarjottiin suomen kielen lisäksi nel-
jällä kielellä: venäjäksi, englanniksi, thaiksi ja somaliaksi.

KÄSITYÖNOPETUS oli vahvasti mukana sosiaalisessa 
mediassa, mikä on osa asukasosallisuuden kehittämistä. 
Kursoriin linkitettiin lisätietoa kursseista Opistosta käsin 
-blogista. Käsityön hyväntekeväisyyskursseilla kaupunki-
laiset pääsivät auttamaan, kierrättämään materiaaleja ja 
luomaan yhteisöllisyyttä sekä tietotekniikan vertaisoh-
jaajina opastamaan ja tukemaan toisia oppijoita. 

Opiskelijoiden palautteita kuultiin eri kanavia myöten 
ja ehdotusten pohjalta toteutettiin täysin uusia kurssiai-
heita, kuten kotitalouden Sinkkuruokaa jatkuvasti lisään-
tyvien yhden hengen talouksien tarpeisiin. 

TAITOAINEET OSALLISTUIVAT useisiin tapahtu-
miin, esimerkiksi Kierrätystehdas 2015 -tapahtumaan, 

jossa kävi paljon nuoria ja ulkomaalaistaustaisia hen-
kilöitä. Lisäksi VuotaloFest, Kaapelin joulu, Taiteiden 
yön Kauhua kakaroille-työpajat, Stoan kulttuuriaamiai-
set, RuutiExpo ja osallistuminen maailmanlaajuiseen 
Gymnaestrada -liikuntatapahtumaan tekivät opiston 
toimintaa näkyväksi kaupunkilaisille. 

Liikunnan ja kotitalouden opetusta lisättiin uusiin 
opetuspaikkoihin positiivisen diskriminaation alueelle. 
Opiskelun aloittamisen kynnystä madallettiin eri 
väestöryhmien kohdalla muun muassa järjestämällä 
avointa ja joustavaa oppimisen tukitoimintaa sekä 
opintoseteli-kursseja lähinnä tietotekniikassa. Suku-
puolten tasa-arvon edistämisen toimenpiteenä kas-
vatettiin hieman teknisen työn opetuksen osuutta ja 
lisättiin miesten liikunta- ja kotitalouskursseja.

Opetussuunnitelma otettiin käyttöön opetuksen 
suunnittelun perusasiakirjana. Aineiden opetussuunni-
telmatyö saatettiin alkuun syksyllä. Tuoretta pedago-
gista osaamista ja uusia ideoita tietotekniikan, käsityön 
ja kotitalouden opetukseen toi opiston toimiminen 
Helsingin yliopiston opetusharjoittelupaikkana. 
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Sähköinen asiointi

 

Opetuksen laatu

Asiakaspalveluosasto koostuu toimistopal-
velut, tilapalvelut ja tietopalvelut -yksi-
köistä. Osasto vastaa opiston sisäisestä ja 
ulkoisesta asiakaspalvelusta. 

Sisäiseen asiakaspalveluun kuuluu opiston henkilökun-
nan, opettajien ja tuntiopettajien ohjaus, neuvonta ja 
avustaminen. Ulkoinen asiakaspalvelu sisältää palvelut 
opiston opiskelijoille ja kaikille kaupunkilaisille.

Vuonna 2015 tavoitteena oli kehittää osaston toi-
mintaa, parantaa opiskelijoiden saamia palveluita, tukea 
opetuksen toteuttamista ja helpottaa opettajien työtä. 
Myös kurssimaksujen maksamista sähköisesti tehostet-
tiin. Opiskelijoille tarjottiin ensimmäiseksi vaihtoehdoksi 
maksaa kurssit verkkomaksuina. Opiskelija sai paperilas-
kun vain, jos verkkomaksumahdollisuutta ei ollut tai sitä 
ei ollut hyödynnetty. 

Vuonna 2015 toimistopalvelut keskitettiin neljään 
palvelupisteeseen (Kanneltalo, Malmitalo, Stoa ja Opis-
totalo), joiden aukioloaikoja uudistettiin palvelutason 

turvaamiseksi ja parantamiseksi. Muissa toimipisteissä 
asiakkaita palvelivat ensisijaisesti opistoisännät, ilmoit-
tautumisten aikaan ja lukukausien alussa myös opisto-
sihteerit.

  IT-tukihenkilöt siirtyivät hallinto-osaston tietohallin-
totiimiin helmikuun 2015 alussa. 

Henkilökunta kävi vuoden 2015 aikana työsuojelu- 
ja työturvallisuus-, Heti purku-, IMS-, Kursor- ja palaute-
järjestelmäkoulutuksissa sekä Kosti ja BIP -ostolaskujär-
jestelmien käyttökoulutuksissa. Myös palkkaprosesseja 
ja laskutusta kehitettiin yhteistyössä Talpan kanssa. 

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa 
2015 ja siihen vastasi lähes 5 000 opiskelijaa. Opiston pal-
veluihin yleisesti asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä keski-
arvon ollessa 4,50/5,00. Asiakastyytyväisyys on hyvällä 
tasolla keskiarvon ollessa 4,16/5,00. Erityisen tyytyväisiä 
asiakkaat ovat opetuksen laatuun, jonka keskiarvo oli 
4,43/5,00. Kehittämiskohteena asiakkaat kokivat sähköi-
sen asioinnin ilmonet.fi kurssihaku- ja ilmoittautumis-
palvelussa, keskiarvon ollen 3,63/5,00. Sähköistä asiointia 
tullaan kehittämään edelleen vuonna 2016.  

Asiakastyytyväisyyttä ja 
palautteiden käsittelyä

PARANNETTIIN

ASIAKASPALVELU VUONNA 2015

 

Palvelut

Asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 tuloksia.

Palvelut4,5/5,0

Opetuksen laatu4,43/5,0

Sähköinen asiointi3,63/5,0

”Asiakastyytyväisyys on 
HYVÄLLÄ TASOLLA 
keskiarvon ollessa 
4,16/5,00”
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Toimistopalvelut

Toimistopalvelut-yksikön tehtävänä on 
huolehtia opiston ilmoittautumisproses-
sin toiminnasta ja sen kehittämisestä, 
kurssihuollosta, laskutuksesta, kurssimak-
sujen alennusoikeuksista, vapautuksista 
sekä tuntiopettajien palkkojen tarkistuk-
sesta.

Kursor-kurssihallintajärjestelmän kehittämisen ohella 
yksi toimintavuoden suurimpia muutoksia oli kaupun-
gin yhteisen palautejärjestelmän kehittäminen ja käyt-
tökoulutus. Asiakaspalvelua parannettiin myös eri osas-
tojen ja yksiköiden välisellä yhteistyöllä ja rakentamalla 
yhteistä palvelukulttuuria. 

Opiskelijoiden asiakaspalvelua parannettiin neljän 
palvelupisteen pidennetyillä aukioloajoilla opetuskau-
sien alussa, tammi- ja syyskuussa (ma–to kello 9–18). 
Näin annettiin mahdollisuus asioida toimistoissa myös 
virka-aikojen ulkopuolella.

Kurssimaksuvapautusanomuksia tuli vuoden 2015 
aikana yhteensä 278 kappaletta. Vapautus myönnettiin 
265 tapauksessa ja 13 anomusta hylättiin. Vapautuksen 
myöntää rehtori. 

Henkilökohtaisen alennuksen hakijoita oli yhteensä 
68 kappaletta. Henkilökohtaisen alennuksen myöntää 
asiakaspalveluosaston päällikkö.

Vuonna 2015 opintoseteleitä myönnettiin 1 247 ja 
opintoseteliavustusrahaa käytettiin 36 686 euroa. Järjes-
tämiskuluihin käytettiin 4 603 euroa. Opintoseteliavus-
tukset on suunnattu työttömille, maahanmuuttajille ja 
yli 63-vuotiaille.

Tietopalvelut – Kirjasto, 
Aino ja AV-keskus

Kirjasto ja avoin oppimiskeskus Aino palve-
levat opiston henkilökuntaa ja opiskelijoita 
tarjoamalla oppimateriaaleja, työvälineitä, 
ohjausta ja työskentelytiloja. 

Kirjaston aineisto on tallennettu PrettyLib-kirjastojärjes-
telmään, johon perustuvaa Toivo-kokoelmatietokantaa 
voi selata myös internetissä. 

Tietotekniikan vertaisohjaustoimintaa ja kännykkä-
opastusta jatkettiin yhteistyössä kaupunginkirjaston ja 
ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry:n kanssa. 

Valtakunnallisella vanhustenviikolla kirjaston henkilö-
kunta osallistui yhdessä tietotekniikan opettajien kanssa 
Vanhustyön keskusliiton koordinoiman SeniorSurf-päi-
vän tapahtumien järjestämiseen Opistotalon kirjastossa. 

AV-keskus toteutti yhteistyössä Jokelan kansalai-
sopiston ja videoelokuvakurssin kanssa Rakkaus ja sota   
-videoelokuvan kevätlukukaudella 2015. Jättiläisen 

taikaa -dokumenttielokuva opiston 100-vuotisjuhlien 
jättinukkeproduktiosta esitettiin kutsuvierasnäytäntönä 
toukokuussa videokurssien oppilastyönäytöksien yhtey-
dessä.  Opiston teatteri- ja musiikkiryhmien esityksiä 
taltioitiin opetustarkoituksiin muun muassa Helsingin-
kadun filharmonikkojen konsertit Beethoven ja Wagner 
ja 70-vuotisjuhlakonsertti Sibelius 5, kevään bändikat-
selmus, Studionäyttämön Maaria Blomma, Opistoteat-
terin Kirsikkapuisto ja Elsa sekä Tunneteatterin Prinsessa 
Ruusunen ja Helsinkikuoron 100-vuotisjuhlakonsertti.

Loppuvuodesta toiminta painottui Kaapelin joulu 
-tapahtumassa esitetyn, opiston kursseja esittelevän 
Uskallus ja uteliaisuus -videon suunnitteluun, kuvauksiin 
ja leikkaukseen yhteistyössä video-opetuksen kanssa. 
Vapaaehtoisia videokuvaajia ja leikkaajia oli mukana 
projektissa noin 20. 

Nettilähetyksistä toteutettiin muun muassa käsityön 
opetuksen Uuden ajan käsityö -luentosarja yhteistyössä 
video-opetuksen kanssa ja Sivistystyö -valtakunnallisen 
vaalipaneelin suora nettilähetys. 

Editointiyksikössä jatkettiin avointa ohjattua toimintaa. 
Vapaaehtoisina videokuvaajina, video-opetuksen vertai-
sohjaajina ja editoijina toimi yhteensä noin 30 henkilöä.
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Koulut ja muut tilat

Kokoaikaisesti vuokratut tilat

Toimipisteiden ja muiden tilojen opetustuntien 
jakautuminen.

 HELSINGIN TYÖVÄENOPISTO  TOIMINTAKERTOMUS        20

Tilapalvelut

Työväenopisto toimii omien toimipisteiden 
lisäksi peruskouluilla, palvelukeskuksissa, 
kirjastoissa, nuorisotaloissa sekä erilaisten 
yhteistyökumppaneiden tiloissa. 

Kokoaikaisesti vuokratuissa tiloissa järjestetään erityi-
sesti tietyille oppiaineille varustettuja tiloja vaativaa 
opetusta. Peruskouluilta vuokrataan tuntiperusteisesti 
tiloja kielten, liikunnan ja teknisentyön opetusta varten.

Opistolla on yhteensä 11 omaa toimipistettä. 
Osa toimipisteistä on vain omassa käytössä (Opistotalo, 
Silkkikutomo, Pohjois-Haaga, Rajametsäntie). Moni-
toimitaloissa (Kanneltalo, Malmitalo, Vuotalo, Stoa) 
toimitaan yhteistyössä talon muiden hallintokuntien 
kanssa. Kuvataidekeskus Hapessa ja Oulunkylätalossa 
toimitaan yhdessä nuorisoasiankeskuksen ja kirjaston 
kanssa. Kaapelitehtaalla yhteistyökumppaneina ovat 
lukuisat kulttuurin parissa toimivat yritykset ja yhteisöt. 
Helsingin kaupunginhallitus teki päätöksen joulukuussa 
Tanssin talon rakentamisesta Kaapelitehtaalle, mikä tar-
joaa uuden yhteistyökumppanin, uusia mahdollisuuksia 
ja uusia tapahtumia vanhassa tehdasmiljöössä.

Tilojen määrä ei muuttunut vuoden 2015 aikana. 
Kokonaisneliömäärä on 17 148. Kokoaikaisesti vuokrat-
tujen tilojen osuus opetustunneista on 88 %, koulujen 
ja muiden tilojen 12 %. Opetustunteja oli kokoaikaisesti 
vuokratuissa tiloissa 89 865 tuntia. Kouluilla ja yhteistyö-
kumppaneiden tiloissa toteutettiin 12 181 tuntia.

Tilojen ulosvuokrauksesta saatiin tuloja noin 60 000 €. 
Lisäys edelliseen vuoteen oli noin 15 000. Nykyisen tila-
vuokrausmallin kehittäminen aloitettiin loppuvuoden 
aikana. Opiston palveluverkkosuunnitelma valmistui 
vuoden lopussa ja esitellään johtokunnassa tammikuussa 
2016. Lisäksi Kanneltalon opetuskeittiön peruskorjaus 
toteutettiin touko–elokuun aikana. 

MAUNULA-TALO HANKE ETENEE
Työväenopiston, kirjaston ja nuorisoasiainkeskuksen 
uuden talon Maunula-talon suunnittelua jatkettiin 2015. 
Talo otetaan käyttöön marraskuussa 2016. Talon on suun-
nitellut arkkitehtitoimisto K2S. Hallintokuntien edustajien, 
arkkitehtitoimiston ja maunulalaisten kanssa järjestettiin 
toimintaan ja tiloihin liittyviä suunnittelu- ja asukastilai-
suuksia. Talosta järjestettiin maaliskuussa nimikilpailu, 
jonka tuloksena talon nimeksi tuli Maunula-talo.

Työväenopiston 
tilojen kokonaisneliö-
määrä on 17 148 m2

Toimipisteet / kokoai-
kaisesti vuokratut tilat

Koulut ja muut tilat

88 %

12 %
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Hallinto-osasto vastaa keskitetyistä hal-
linto- ja tukipalveluista työväenopiston 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 
Hallinto-osasto vastaa opiston yleis- ja 
taloushallinnosta, henkilöstöasioista, 
keskitetystä viestinnästä, tietohallinnosta, 
laadunhallinnasta, toimintajärjestelmästä 
sekä johtokunnan päätösvalmistelusta ja 
toimeenpanosta.

Osaston vastuulla olevia prosesseja kuvattiin IMS-toi-
minnanohjausjärjestelmään toimintavuoden aikana. 
Laaturyhmä nimettiin työväenopiston johtoryhmän 
toimesta ja laatujärjestelmän valmistelu alkoi syksyllä ja 
se jatkuu vuonna 2016. Osaston koko henkilöstö vastasi 
Kunta10-kyselyyn, jonka tulosten perusteella laadittiin 
kehittämistoimenpiteet. Toimenpiteiden toteutumista 
seurattiin toimintavuoden aikana osastokokouksissa. 
Viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisku-
vaus valmisteltiin syksyn aikana ja johtokunta hyväksyi 
sen joulukuun kokouksessa.

HALLINTO VUONNA 2015 TYÖHYVINVOINTIA, 
ohjelmistokehitystä 
ja uusia ilmeitä
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Hallinto- ja henkilöstö 

Hallinto- ja henkilöstötiimin työ keskittyi 
työhyvinvoinnin kestävään kehittämiseen, 
henkilöstöhallinnon toimivuuden varmis-
tamiseen ja prosessityön jatkuvuuteen. 

Kunta10-kyselyn tulokset syksyltä 2014 loivat haasteen 
niiden avoimelle käsittelylle ja henkilöstön sitouttami-
selle. Tehtävässä onnistuttiin hyvin keskustelutilaisuuk-
sien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla. Onnistunut 
työhyvinvointipäivä kulttuurikeskus Sofiassa yhdisti 
omalta osaltaan työväenopiston henkilöstöä. Henki-
löstömuutokset HR-tehtävissä hoidettiin sujuvasti niin, 
että asiantuntemus ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 
sujuivat luontevasti. Työväenopiston prosesseja valmis-
teltiin ja kannustavaa palkitsemista aktivoitiin uuden 
palkitsemisohjelman linjausten mukaisesti. Tiedonoh-
jaussuunnitelmaa, sähköistä arkistointia ja sopimushal-
lintajärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin.

Taloushallinto

Opiston taloushallinto hoidetaan kaupun-
gin tietojärjestelmillä ja taloushallintopal-
velukeskuksen toimesta. Hallinto-osasto 
vastaa talousarvion ja tulosbudjetin valmis-
telusta, raportoinnista ja tilinpäätöksestä 
sekä valmistelee talousasiat johtokunnan 
kokouksiin. 

Talousarvion toteutumisennusteet johtokunnalle laadittiin 
neljä kertaa vuoden aikana. Johtokunta haki ulkopuoli-
sella rahoituksella järjestettävän toiminnan menoihin 
ylitysoikeutta lokakuussa, mutta sitä ei tarvittu. Opiston 
talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tili-
kaudella 2015 on esitetty toimintakertomuksen lopussa. 
Hallinto-osasto vastaa keskitetysti opiston viestinnän, 
henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja tietohallinnon 
sekä johtokunnan toimintamenoista. Lisäksi johtokunnan 
myöntämät avustukset on budjetoitu hallintoon. 

Toimintavuoden aikana arvioitiin opiston kurssimaksu-
jen laskutusprosessia ja päätettiin vaiheittain siirtyä toimin-
tatapaan, jossa kurssimaksu pitää maksaa ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Siirtyminen uuteen käytäntöön tapahtuu 
usean vuoden aikana, koska ilmonet.fi-ilmoittautumisjär-
jestelmää pitää kehittää alennusoikeuden todentamisen 
osalta. Ilmoittautumisen perumiskäytäntöjen selkeyttämi-
nen on myös tarpeen, jotta maksujen palauttaminen olisi 
sujuvaa. Nämä edellyttävät pks-tasoista sopimista muiden 
ilmonet.fi:tä käyttävien opistojen kanssa. Ensimmäisessä 
vaiheessa kehitettiin vetuma-maksamista käyttäjäystäväl-
lisemmäksi ja uusi versio otettiin käyttöön joulukuussa. 
Samalla päätettiin ohjata asiakkaita verkkomaksamiseen 
selkeyttämällä ohjeistusta ja tiedottamalla uudistuksesta. 

Tietohallinto

Tietohallintotiimi ylläpiti ja kehitti työvä-
enopiston tietoteknistä infrastruktuuria 
ja palveluita, tuki tietotekniikan käyttöä 
opetuksessa ja hallinnossa, vastasi tieto-
järjestelmien kehittämisestä ja huolehti 
tietoturvasta sekä verkkoyhteyksien 
toimivuudesta. 

Hankintoja toteutettiin tietotekniikan perusinfrastruk-
tuurin pitämiseksi hyvässä käyttökunnossa. Kahden 
tietokoneluokan tietokoneet uusittiin. Henkilökunnan 
tietokonekantaa päivitettiin hankkimalla kannettavia 
tietokoneita telakointiasemineen liikkuvien työntekijöi-
den tarpeisiin. Kirjastojärjestelmän palvelin ja ohjelmisto 
päivitettiin. 

Työväenopiston tietohallinto osallistui kaupungin-
kanslian tietohallinnon johtoryhmän ja kokonaisarkki-
tehtuuriverkoston toimintaan. Opetusviraston koulujen 
tietokoneet ovat yhteiskäytössä työväenopiston opet-
tajien kanssa. Microsoftin koululisenssit ovat käytössä 
hallinnossa ja opetuksessa. Opetuksessa käytetään noin 
100 eri tietokoneohjelmaa ja se vaatii opetuksen tuelta 
huomattavaa panostusta tietokoneluokkien, käsityön 
erikoisluokkien, kielistudioiden ja yleisluokkien ylläpi-
don osalta. Tietohallinto on vastannut työväenopiston 
omien tietojärjestelmien Kursorin, sähköpostin, kirjas-
tojärjestelmän, opetuksen nettipalveluiden ja AD:n toi-
minnasta. Hallintoverkkoon kuuluu noin 170 työasemaa 
ja kolme palvelinta, opetusverkon noin 280 työasemaa 
ja 12 palvelinta. 

Sähköistä asiointia kehitettiin opiston kurssihallin-
tajärjestelmää Kursoria ja sen asiakaskäyttöliittymää 



 HELSINGIN TYÖVÄENOPISTO  TOIMINTAKERTOMUS        23

ilmonetia kehittämällä. Kursorissa toteutetaan ope-
tuksen suunnittelu, kurssi- ja luentotietojen julkaisu 
ilmonet.fi-palveluun, kursseille ilmoittautuminen, 
kurssien maksaminen, palkanmaksu, raportointi ja 
kurssipalaute. Sähköisen asioinnin kehittämisen pai-
nopisteenä oli järjestelmien virheettömän toiminnan 
varmistaminen. Ilmoittautumisessa painopiste on siir-
tynyt netti-ilmoittautumiseen ja sähköinen maksami-
nen on kasvanut. Sähköinen kurssipalaute, päiväkirja ja 
läsnäololistat otettiin käyttöön eri aineissa. Tuntiopet-
taja voi tehdä sähköisen kurssiehdotuksen, tarkistaa 
hyväksytyt kurssit ja seurata ilmoittautumista omassa 
käyttöliittymässään. Järjestelmän tavoitteena tulevai-
suudessa on mahdollistaa asiointi täysin sähköisesti. 

Viestintä 

Viestintätiimin tehtävänä on keskitetyn 
viestinnän suunnittelu, toteutus ja 
kehittäminen. 

Viestinnän merkittävimmät tavoitteet toimintavuonna 
olivat opetustarjonnan markkinointi, opinto-ohjel-
mien tuotantoprosessin, formaatin ja visuaalisen 
ilmeen uudistus ja tuottaminen sekä painettuna että 
digikirjana, sosiaalisen median aktiivisempi hyödyn-
täminen, visuaalisen ilmeen jalkauttaminen, sisäisen 
viestinnän kehittäminen sekä viestintä- ja markkinoin-
tisuunnitelman laatiminen vuosille 2016–2018. Lisäksi 
tavoitteena oli kehittää uusia osallistamisen muotoja 
kaupunkilaisten rohkaisemiseksi mukaan toiminnan 
suunnitteluun. 

Tavoitteiden mukaisesti opiston kurssitarjonnasta 
laadittiin toimintavuonna kaksi opinto-ohjelmaa, jotka 

julkaistiin myös digikirjana. Suoralinkit kurssikohtaisiin 
tietoihin ilmonet.fi:hin helpottivat asiakkaiden opetus-
tarjontaan tutustumista ja ilmoittautumista. Digikirjan 
yksilöityjä kävijöitä oli vuonna 2015 noin 32 000 ja istun-
toja lähes 47 000.

Yleisluentojen ja tapahtumien markkinointia on 
siirretty aiempaa enemmän verkkoon. Opiston uusi 
verkkosivusto www.hel.fi/tyovaenopisto julkaistiin tam-
mikuussa. Internetsivuilla julkaistiin tiedot luennoista ja 
tapahtumista sekä uutisoitiin ajankohtaisista asioista. 
Facebook-sivulle tuotettiin aiempaa aktiivisemmin 
aineistoja ja julkaisujen määrä kasvoi. Sivun tykkääjien 
määrä kasvoi vuoden aikana 50 %. Lisäksi aloitettiin 
opiston twitterin käyttö.

Mediaseurantaa ja viestintäkanavien kävijämää-
räseurantaa tehostettiin Meltwater-mediaseuranta-
palvelun hankinnalla ja Snoobi-kävijämäärien seu-
rantatyökalun käyttöönotolla opiston verkkosivuilla. 
Lisäksi käytössä on Facebook-kävijämääräseuranta ja 
opinto-ohjelman digikirjan Google Analytics -kävijä-
määräseuranta.

Sisäisen viestinnän kehittämiseksi opiston Hel-
mi-intran sivurakenne ja sisältö uudistettiin. Opiston 
henkilöstön arjen viestintätilanteiden tueksi viestintä-
tiimi tuotti Viestinnän käsikirja -julkaisun ja se liitettiin 
osaksi opiston viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa. 

Syksyllä käynnistyi Osallistava opisto -hanke yhteis-
työnä asiakaspalvelu- ja opetusosaston kanssa. Hank-
keen tavoitteena on kehittää uusia osallistamisen väli-
neitä ja käytäntöjä kaupunkilaisten saamiseksi mukaan 
toiminnan suunnitteluun. Osana hanketta toteutettiin 
tietotekniikan opetuksen kanssa Osallistu & vaikuta 
-kampanja, jossa opiskelijat osallistuivat tietotekniikan 
kurssien ideointiin.

Digikirjan kävijämäärä ja istunnot.

Digikirjan istunnot / kpl

32 000

47 000

Digikirjan yksilöidyt 
kävijät  / hlö
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Ylläpitäjän osuus

Valtionosuus

Opiston tulot

Vuoden 2015 talousarvio toteutui talousarvion mukaisesti. Kurssimaksutuloja 
saatiin arvioitua enemmän ja sen ansioista toimintakatteesta laskettu opetustun-
nin yksikköhinta aleni. Kurssimaksutulot per opetustunti nousivat myös hieman.

TALOUS VUONNA 2015

– VAKAATA TALOUTTA, 
tuottavuutta ja tuloksellisuutta

    2014 2015

Toimintakate / opetustunti 125,13 124,73

Kurssimaksutulo / opetustunti 18,57   19,43

Rahoitusosuuden jakautuminen osallistujien, kunnan ja valtion kesken on esitetty alla 

olevassa kaaviokuvassa: 

Avustukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Palvelujen osot

Vuokrat

Muut henkilöstökulut

Palkat

Ylläpitäjän osuus nettomenoista oli 13,74 euroa per helsinkiläinen vuodessa.

Toimintamenojen jakauma menolajeittain ilmenee alla olevasta kaaviosta: 

Opiston tulot
2 257 517 €

57 % Valtionosuus
4 136 906 €

Ylläpitäjän osuus
8 632 325 €

28 %

15 % Palkat

23 %

Muut henkilöstökulut

Vuokrat49 %

16 %

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet
ja tavarat

Muut kulut

8 %

3 %
1 %

Toimintamenot 2015Rahoituksen jakauma 2015
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KÄYTTÖTALOUS TOTEUTUMA TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT. -%

 2014 2015 2015 

Myyntituotot 108 979 21 000 129 685 617,5

Maksutuotot 1 920 760 1 990 000 2 017 267 101,4

Tuet ja avustukset 83 071 0 28 560 

Vuokratuotot 44 086 40 000 60 400 151,0

Muut toimintatuotot 21 451 0 21 605 

Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 178 347 2 051 000 2 257 517 110,1

     

Palkat 7 363 734 7 420 000 7 417 891 100,0

Muut henkilöstökulut 2 454 478 2 461 000 2 470 492 100,4

Palvelujen ostot 1 162 644 1 242 000 1 159 415 93,4

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 386 273 372 000 405 441 109,0

Avustukset 82 064 82 000 118 686 144,7

Vuokrat 3 382 336 3 450 000 3 416 565 99,0

Muut kulut 12 976 15 000 38 259 255,1

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 14 844 505 15 042 000 15 026 748 99,9

     
TOIMINTAKATE -12 666 158 -12 991 000 -12 769 232 98,3

     
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 140 126 130 000 142 366 109,5
TILIKAUDEN TULOS -12 806 284 -13 121 000 -12 911 598 98,4

     

INVESTOINTIOSA     
Irtaimen omaisuuden hankinnat 58 634 64 000 64 000 100,0

     

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.2015–31.12.2015
Vertailu talousarvioon

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

Tuet ja avustukset

Maksutuotot

Myyntituotot

20152014

2 257 517 €

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

Toimintatuotot 2015
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 TOTEUTUMA TALOUSARVIO TOTEUTUNUT TOT -%

 2014 2015 2015 

Suoritetavoitteet     

Opetustunnit 101 547 102 000 102 046 100,0

     

Tehokkuus / taloudellisuus     

Menot eur/asukas 24 24 24 100,0

Toimintakate / opetustunti -126 -128 -125 97,7     

Toiminnan laajuustiedot     

Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat 76 846 78 000 77 383 99,2

Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat 1 309 009 1 336 000 1 235 917 92,5

     

Resurssit     

Vakituisen henkilöstön määrä 104 106 105 99,1

Tuntipalkkaisten opetustunnit 88 689 86 980 88 511 101,8

     

Tuottavuusmittari     

Opiskelutunnit 100 102 96 94,0

     

Tilankäytön tehokkuuden mittari    

Tilat m2 17 405 17 148 17 148 100,0

m2/asukas 0,028 0,028 0,027 96,4

Toimipisteiden määrä 11 11 11 100,0

Pinta-ala/työntekijä hallintotiloissa 13,25 3,84 13,25 345,1

TUNNUSLUVUT 2015
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The City of Helsinki Finnish Adult Educa-
tion Centre strives to improve the ability 
of the city’s adult residents to cope and 
to function in our continuously changing 
society. The teaching given in the Centre is 
part of a process of lifelong learning based 
on the principles of liberal adult education. 

Adult Education Centre supports various developmen-
tal aspects of an individual’s personality and people’s 
ability to function in communities, thus promoting 
democracy, equality and pluralism. The Centre provides 
the participants both with general education and inte-
restled studies, as well as promotes self-development. 
The Act on Liberal Adult Education is applied in the 
operations of the Centre. 

Knowledge, culture & company 
– ALL OVER THE CITY

The vision of the Centre in 2020 is The Finnish 
Adult Education Centre will be an innovative and 
esteemed pioneer in adult education, while remai-
ning close to people. The year 2015 was the 101st 
operational year of the Centre. During the year, a 
total of 102 046 teaching hours were provided. The 
number of course participants totalled 77 383. The 
Centre continues to be the largest institute of liberal 
adult education in Finland. The operating expenses 
amounted to EUR 15 026 748. 

STAFF
At 2015, the Centre employed 105 staff members 
on permanent contracts. The number of other staff, 
including teachers paid by the hour, totalled approx. 
1 056 staff members.

HELSINKI CITY ADULT EDUCATION CENTRE 2015 
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STUDYING
During the operating year, the Centre organised 4 847 
courses and 251 lectures. General lectures were free of 
charge and open to all. Most lectures were given on 
topics related to history and social studies, literature and 
arts. Languages remains the largest individual field of 
subjects which were given 31.3% of all teaching hours 
(incl. Finnish studies).

IMMIGRANTS
Finnish studies for immigrants accounted for 8.3% 
of all teaching hours. Immigrants were also offered 
instruction in most other subjects such as social stu-
dies, information technology, languages other than 
Finnish, arts and crafts, sports and home economics.
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TEACHING HOURS GIVEN WERE 
DISTRIBUTED AS FOLLOWS: 

THE OVERALL STUDENT AGE 
DISTRIBUTION WAS AS FOLLOWS:

Women accounted for approx. 75% 

of the students, and men for 25%.
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Men

75.2%

24.8%



 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 (-1

,6
 %

)

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 (-
0,

5 
%

)

    
    

    
    

    
    

    
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

    (
-0

,1
 %

)

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
     

     
     

     
     

    (
1,

8 
%

)

    
     

     
     

     
     

     
   (1

4,
4 

%
)

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 (-

0,
5 

%
)

    
    

    
    

    
    

     
     

     
     

  (-
1,

8 
%

)

    
    

    
    

    
 (6

,4
 %

)

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

(-5
 %

)

    
    

    
    

    
    

    
(-

0,
9 

%
)

    
    

    
    

    
    

    
    

 (6
,1

 %
)

               (0,1 %)

                   (1,9 %)

                                                            (-0,9 %)

                                                                       (-0,1 %)

                                                                                   (0,4 %)

                                                      (0,5 %)

                                                                                                                           (0,4 %)

                                       (0,6 %)

 HELSINGIN TYÖVÄENOPISTO  TOIMINTAKERTOMUS        29

TILASTOJA
Opetustuntien ja opiskelijamäärien 
tilastointia muutettiin vuonna 2014. 
Kurssinhallintajärjestelmä Kursorin 
myötä muutoksia on oppiainejaossa, 
opetusmuodoissa sekä opiskelijatietojen 
kirjaamisessa suorittaneiksi. Tuntimääris-
sä on mukana avoimen oppimisympäris-
tön opetustunnit ja tapahtumiin liittyvät 
opetustilanteet, joita aikaisempina vuosi-
na ei ole laskettu opetustunneiksi. 
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TUNNIT AINERYHMITTÄIN 2015
Muutos 2014–2015 suluissa.

alle 15

 15–24

25–34

35–44

45–54

55–64 

65–74

75 ja yli

0,1 %
  1,9 %
                     14 %
                      14,5 %
                        15,8 %
                          18 %
                                          27,4 %
             8,4 %

OPISKELIJOIDEN IKÄJAKAUMA 2015
Muutos 2014–2015 suluissa.

Naisia

Miehiä

75,2 %
(-0,5 %)

24,8 %
(0,5 %)

OPISKELIJOIDEN SUKUPUOLIJAKAUMA 2015 
Muutos 2014–2015 suluissa.
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Mukana opetusmuodot normaali, yleisluento, avoin oppimisympäristö, avoin
yliopisto, henkilöstökoulutus, maksupalvelu, omakustanne, tapahtuma opetusta,
tapahtuma (konsertti, esitys, näyttely). (29.1.2016)

KURSSIT JA TUNNIT AINERYHMITTÄIN 2015 

Kurssihallinto-ohjelman ryhmittelyä on tarkennettu. 

Luvut ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. 

KURSSIT  2014      2015   2014–2015

Aineryhmät yhteensä kurssit luennot yhteensä aineala % muutos %

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri  216  118  125  243  5,0 %  11,1 %

Kielet (ei suomi)  1 078  1 015  11  1 026  21,2 % -5,1 %

Suomi 2  132  142  0  142  2,9 % 7,0 %

Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli  244  187  39  226  4,7 % -8,0 %

Koti ja puutarha  1 1  0  1  0,0 % 0,0 %

Kotitalous  513  511  0  511  10,5 % -0,4 %

Kuvataide  522  517  28  545  11,2 % 4,2 %

Käsityö  620  649  3  652  13,5 % 4,9 %

Liikunta, terveys ja hyvinvointi  363  406  12  418  8,6 % 13,2 %

Luonto, ympäristö, tekniikka ja liikenne  59  45  15  60  1,2 % 1,7 %

Musiikki  424  423  9  432  8,9 % 1,9 %

Tietotekniikka  525  582  9  591  12,2 % 11,2 %

YHTEENSÄ  4 697  4 596  251  4 847  100,0 % 3,1 %

TUNNIT 2014      2015   2014–2015

Aineryhmät yhteensä kurssit luennot yhteensä aineala % muutos %

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri  2 625  1 628  1 167  2 795  2,7 %  6,1 %

Kielet (ei suomi)  23 877  23 482  18  23 500  23,0 %  -1,6 %

Suomi 2  8 548  8 507  0  8 507  8,3 %  -0,5 %

Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli  5 668  5 121  277  5 398  5,3 %   -5,0 %

Koti ja puutarha  6  34  0  34  0,0 %  82,4 %

Kotitalous  3 689  3656  0  3 656  3,6 %  -0,9 %

Kuvataide  17 870  17 742  102  17 844  17,5 %  -0,1 %

Käsityö  15 446  15 719  5  15 724  15,4 %  1,8 %

Liikunta, terveys ja hyvinvointi  5 419  6 290  37  6 327  6,2 %  14,4 %

Luonto, ympäristö, tekniikka ja liikenne  661  638  68  706  0,7 %  6,4 %

Musiikki  9 784  9 652  87  9 739  9,5 %  -0,5 %

Tietotekniikka  7 953  7 764  52  7816  7,7 %  -1,8 %

YHTEENSÄ  101 546  100 233  1 813  102 046  100,0 %  0,5 %
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Mukana opetusmuodot normaali, yleisluento, avoin oppimisympäristö, avoin yliopisto, 
henkilöstökoulutus, maksupalvelu, omakustanne, tapahtuma opetusta (3.2.2016)

KURSSILAISET AINERYHMITTÄIN 2015

Kurssihallinto-ohjelman ryhmittelyä on tarkennettu. 

Luvut ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. 

Suorittanut on ollut 2/3 paikalla  

Keskeyttänyt on ollut alle 2/3 paikalla

       

 
    Säännölliset 
 Ilmoittautuneita Säännölliset opiskelijat opiskelijat % 

 2014 2015 2014 2015 2015
AINERYHMÄT

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri 5 566 5 955 4 973 5 495 92,3 %

Kielet (ei suomi) 19 193 18 011 14 811 13 126 72,9 %

Suomi 2 1 470 2 932 411 1 648 56,2 %

Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli 4 347 3 990 3 597 3 162 79,2 %

Koti ja puutarha 33 17 33 11 64,7 %

Kotitalous 6 248 5 972 6 003 5 595 93,7 %

Kuvataide 7 841 7 759 6 654 6 300 81,2 %

Käsityö 8 832 8 871 8 062 7 735 87,2 %

Liikunta, terveys ja hyvinvointi 8 670 10 302 6 055 6 986 67,8 %

Luonto, ympäristö, tekniikka ja liikenne 1 289 1 290 1 135 1 095 84,9 %

Musiikki 8 298 7 020 7 284 5 682 80,9 %

Tietotekniikka 4 961 5 264 4 244 4 355 82,7 %

YHTEENSÄ 76 748 77 383 63 262 61 190 79,1 %
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Mukana opetusmuodot normaali, yleisluento, avoin oppimisympäristö, avoin yliopisto, hen-
kilöstökoulutus, maksupalvelu, omakustanne, tapahtuma opetusta (22.1.2016)   
  

OPISKELIJATUNNIT AINERYHMITTÄIN 2015   

Kurssihallinto-ohjelman ryhmittelyä on tarkennettu. Luvut ovat vertailukelpoisia 

edelliseen vuoteen. Säännöllisesti osallistuneet ovat vähintään 2/3 paikalla 

Yleisluennnoila ei merkitä ilmoittautuneita, mutta kurssin suorittaneissa luennoilla 

läsnäolleet ovat mukana. 

        

   Ilmoittautuneiden ja opiskelunsa    Säännöllisesti osallistuneiden ja kurssinsa
  aloittaneiden perusteella laskettu suorite   suorittaneiden perusteella laskettu suorite
 
   AINEALAN MUUTOS %    AINEALAN MUUTOS %
 2014 2015 OSUUS % 2014–2015 2014 2015 OSUUS %  2014–2015

AINERYHMÄT

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri 33 770 33 032 2,1 % -2,2 % 58 335 63 481 5,1 % 8,1 %

Kielet 583 079 600 531 38,5 % 2,9 % 416 515 408 286 33,0 % -2,0 %

Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli 82 665 78 004 5,0 % -6,0 % 68 869 64 166 5,2 % -7,3 %

Koti ja puutarha 0 578 0,0 % 100,0 % 198 374 0,0 % 47,1 %

Kotitalous 36 225 36 087 2,3 % -0,4 % 38 848 41 271 3,3 % 5,9 %

Kuvataide 247 323 247 191 15,8 % -0,1 % 218 932 200 116 16,2 % -9,4 %

Käsityö 183 634 187 971 12,0 % 2,3 % 193 074 169 151 13,7 % -14,1 %

Liikunta, terveys ja hyvinvointi 127 464 142 200 9,1 % 10,4 % 84 785 89 637 7,3 % 5,4 %

Luonto, ympäristö, tekniikka ja liikenne 17 013 18 232 1,2 % 6,7 % 15 283 15 684 1,3 % 2,6 %

Musiikki 150 108 144 004 9,2 % -4,2 % 144 202 120 513 9,8 % -19,7 %

Tietotekniikka 82 501 73 461 4,7 % -12,3 % 69 940 63 238 5,1 % -10,6 %

YHTEENSÄ 1 543 782 1 561 291 100,0 % 1,1 % 1 308 981 1 235 917 100,0 % -5,9 %
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Kurssin tila: keskeytetty, päättynyt, käynnissä, peruttu Opetusmuoto: avoin oppimisympäristö, normaali, tapahtuma 
opetusta, henkilöstökoulutus, ERI kurssit (omakustanne), maksupalvelu, avoin yliopisto, yleisluento (2.2.2016)

OPISKELIJOIDEN IKÄJAKAUMA AINERYHMITTÄIN 2015  

AINERYHMÄT Alle 15 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75 yli

Kielet 0 378 2 874 2 700 3 042 3 804 6 083 1 551

Luonto, ympäristö, tekniikka ja liikenne 0 18 261 290 213 160 87 12

Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli 0 103 493 359 303 332 772 529

Kuvataide 3 131 967 988 1 021 1 268 1 771 685

Musiikki 0 94 951 986 839 841 1243 394

Liikunta, terveys ja hyvinvointi 1 112 1 008 969 1 047 1 512 3 069 1 062

Käsityö 9 55 707 1 021 1 671 1 789 1 792 343

Kotitalous 28 103 975 1 186 1 046 723 770 65

Tietotekniikka 0 9 242 421 681 954 1 802 706

Ihminen, yhteiskunta & kulttuuri 0 224 592 472 366 257 323 67

YHTEENSÄ: 41 1 227 9 070 9 392 10 229 11 640 17 712 5 414
Kurssilaisten ikäjakauma 2015 0,1 % 1,9 % 14,0 % 14,5 % 15,8 % 18,0 % 27,4 % 8,4 %
Kurssilaisten ikäjakauma 2014 0,5 % 2,4 % 14,9 % 14,6 % 15,4 % 17,5 % 27,0 % 7,8 %

Muutos 2014–2015 -0,40 % -0,50 % -0,90 % -0,10 % 0,40 % 0,50 % 0,40 % 0,60 %

AINERYHMÄT Alle 15 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75 yli

Kielet 0 324 2 141 1 811 1 841 2 110 3 058 828

Luonto, ympäristö, tekniikka ja liikenne 0 17 229 267 174 131 69 10

Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli 0 68 342 228 192 206 438 271

Kuvataide 3 105 672 584 548 648 839 303

Musiikki 0 71 639 586 435 428 560 197

Liikunta, terveys ja hyvinvointi 1 98 733 610 585 758 1379 510

Käsityö 9 47 460 555 641 693 661 153

Kotitalous 23 87 527 519 403 316 302 35

Tietotekniikka 0 9 149 245 350 464 820 288

Ihminen, yhteiskunta & kulttuuri 0 150 372 325 252 193 225 47

YHTEENSÄ: 36 904 5 267 4 693 4 325 4 654 6 190 2 182
Opiskelijoiden ikäjakauma 2015 0,1 % 3,2 % 18,6 % 16,6 % 15,3 % 16,5 % 21,9 % 7,7 %
Kurssilaisten ikäjakauma 2014 1 % 4 % 19 % 16 % 15 % 16 % 22 % 7 %

Muutos 2014–2015 -0,90 % -0,80 % -0,40 % 0,60 % 0,30 % 0,50 % -0,10 % 0,70 %

Opiskelijan jokainen 

kurssi mukana (opiskelija 

voi olla moneen kertaan 

tilastossa).

Opiskelija vain kerran 

tilastossa.
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OPISKELIJOIDEN SUKUPUOLIJAKAUMA AINERYHMITTÄIN 2015  
Kurssin tila: keskeytetty, päättynyt, käynnissä, peruutettu   
Opetusmuoto: avoin oppimisympäristö, normaali, tapahtuma opetusta, henkilöstökoulutus, omakustanne, maksupalvelu, avoin yliopisto, yleisluento  
Vain opetustunnit. (30.1.2016)

 2014  2015  
  
AINERYHMÄ Yhteensä Miehiä Naisia  Yhteensä Miehiä Naisia

Kielet 20 161 5 407 14 754  20 305 5 364 14 941

Luonto, ympäristö, tekniikka ja liikenne 943 403 540  1 039 422 617

Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli 2 992 544 2 448  2 890 509 2 381

Kuvataide 6 573 1 156 5 417  6 828 1 294 5 534

Musiikki 5 235 1 688 3 547  5 342 1 748 3 594

Liikunta, terveys ja hyvinvointi 7 946 1 026 6 920  8 779 1 114 7 665

Käsityö 6 864 625 6 239  7 386 639 6 747

Kotitalous 5 008 1 043 3 965  4 884 946 3 938

Tietotekniikka 4 818 1 413 3 405  4 807 1 454 3 353

Ihminen, yhteiskunta & kulttuuri 2 174 437 1 737  2 301 527 1 774

YHTEENSÄ: 62 714 13 742 48 972  64 561 14 017 50 544
Prosentteina 100 % 21,9 % 78,1 %  100 % 21,7 % 78,3 %
Muutos 2014–2015      -0,2 % 0,2 %

 2014  2015  
  
AINERYHMÄ Yhteensä Miehiä Naisia  Yhteensä Miehiä Naisia

Kielet 11683 3139 8544  12013 3267 8746

Luonto, ympäristö, tekniikka ja liikenne 801 360 441  895 386 509

Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli 1805 340 1465  1744 299 1445

Kuvataide 3572 607 2965  3697 659 3038

Musiikki 2823 858 1965  2911 896 2015

Liikunta, terveys ja hyvinvointi 4469 571 3898  4673 613 4060

Käsityö 3164 391 2773  3218 406 2812

Kotitalous 2386 557 1829  2207 510 1697

Tietotekniikka 2386 648 1738  2321 614 1707

Ihminen, yhteiskunta & kulttuuri 1491 307 1184  1564 369 1195

YHTEENSÄ: 27951 6812 21139  28133 6990 21143
Prosentteina 100 % 24,4 % 75,6 %  100 % 24,8 % 75,2 %
Muutos 2014–2015      0,5 % -0,5 %

Opiskelijan jokainen kurssi mukana 

(opiskelija voi olla moneen kertaan 

tilastossa).

Opiskelija vain kerran tilastossa.



 1 KAAPELITEHDAS 
  Tallberginkatu 1 C, 3. krs

 2 KANNELTALO 
  Klaneettitie 5, 2. krs

 3 KUVATAIDEKESKUS HAPPI
  Sörnäisten rantatie 31

 4 MALMITALO 
  Ala-Malmin tori 1 B

 5 OPISTOTALO, KALLIO 
  Helsinginkatu 26

 6 OULUNKYLÄTALO 
  Kylänvanhimmantie 25

 7 POHJOIS-HAAGAN OPETUSPISTE 
  Näyttelijäntie 14, 2. krs

 8 SILKKIKUTOMO, HERTTONIEMI 
  Laivalahdenkatu 2b A

 9 STOA, ITÄKESKUS 
  Turunlinnantie 1

10 VUOTALO
  Mosaiikkitori 2

  toimistopalvelut  

Toimipisteet:

1

2

4

5

67

8

9

3

10

KAIKKIALLA 
kaupungissa



Asiakaspalvelu:
puh. 09 310 88610 
tyovaenopisto@opisto.hel.fi
www.hel.fi/tyovaenopisto

PL 5300
00099 Helsingin kaupunki

JULKAISIJA Helsingin työväenopisto
PL 5300, 00099 Helsingin kaupunki 
puh. 09 310 8811
TOIMITUS Annamari Korpi ja Aune Hulkkonen
ULKOASU Arja Aikavuori
KUVAT Suvi-Tuuli Kankaanpää


