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Palvelemme helsinkiläisiä oppijoita

oppilasta peruskouluissa

lasta koululaisten iltapäivä-

ja leikkipuistotoiminnassa

11 000

102 600
lasta varhaiskasvatuksessa

ja esiopetuksessa

vapaan sivistystyön opiskelijaa

(Helsingin työväenopiston ja 

Arbiksen kursseille ilmoittautuneet)

27 500

42 500

opiskelijaa ammatilisessa

koulutuksessa ja lukiossa

22 200
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Palvelukokonaisuudet

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Perusopetus

Lukio ja ammatillinen koulutus

ja vapaa sivistystyö

Ruotsinkieliset palvelut
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Lukio- ja ammatillinen 
koulutus ja 
vapaa sivistystyö 

Palvelukokonaisuus vastaa kaupungin 

suomenkielisten lukioiden, Stadin ammatti- ja 

aikuisopiston ja suomenkielisen työväenopiston 

toiminnasta sekä toisen asteen 

opiskelijahuoltopalveluista.



Ruotsinkieliset palvelut
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Varhaiskasvatus tarjoaa päiväkotihoidon, perhepäivähoidon ja 

ryhmäperhepäivähoidon sekä esiopetuksen päiväkodeissa.

Perusopetus tarjoaa esi- ja perusopetuksen, 

koululaisten iltapäivätoiminta oppilashuoltopalvelut.

Lukiokoulutus tarjoaa lukiokoulutuksen valtakunnallisine 

erityistehtävineen kaupungin ylläpitämissä lukioissa sekä 

ruotsinkieliset opiskelijahuoltopalvelut. 

Helsingfors Arbis tarjoaa vapaan sivistystyön palveluita 

järjestämällä opetusta mm. kielissä, taideaineissa, tietotekniikassa, 

ruoanlaitossa, liikunnassa ja tekstiilitöissä. Arbis järjestää myös 

Avoimen yliopiston kursseja.



Vapaa sivistystyö

Helsingin työväenopisto tarjoaa vapaan sivistystyön palveluita järjestämällä

• kursseja ja harrastusmahdollisuuksia aikuisille (n. 5000 kurssia vuosittain)

• avoimia yleisluentoja

• tapahtumia, konsertteja, näyttelyitä

• taiteen perusopetusta aikuisille (käsityö, musiikki, teatteri)

• opetusta eri kohderyhmille: maahanmuuttajille, senioreille, perheille ja erityisryhmille

• avointa yliopisto-opetusta

Ainealat: yhteiskunnalliset aineet, kielet (yli 20 eri kieltä), kuvataiteet, kirjallisuus, äidinkieli, teatteri, 

kotitalous, musiikki, media, tietotekniikka, liikunta, tanssi, luonto ja merenkulku, S2 (suomi toisena 

kielenä, luku- ja kirjoitustaito)

Opiskelu pääsääntöisesti iltapainotteista, tarjonnassa myös päiväkursseja. 

Toimipisteitä 11 ja opetuspisteitä yli 70 eri puolilla kaupunkia.

Opiskelijoita vuosittain noin 30 000

• 2019 noin 10 600 yli 60-vuotiasta.

• 2020 noin 9300 yli 60-vuotiasta, kun korona laskenut osallistujamääriä (n. 23 000 opiskelijaa yht.)
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Yhteistyö palvelukeskusten kanssa

- Työväenopistolla on kursseja palvelukeskuksissa eri puolilla Helsinkiä.

- Toimintaa (kurssit, luennot, esitykset) suunnitellaan lukukausittaisissa yhteistyötapaamisissa. 

Suunnittelussa kuunnellaan asiakkaiden toiveita ja alueellisia tarpeita.

- Suosittuja kursseja mm. kielet, käsityö, maalaus ja piirustus, yhteislaulu, kirjallisuuspiirit, liikunta

Kursseja senioreille
- Elinikäistä oppimista, hyvinvointia ja virkistystä viikkoihin

- Pääosin päiväaikaan opiston omissa tai palvelukeskusten tiloissa

- Seniorialennus -50% huomioitu valmiiksi kurssien hinnassa

- Vuosina 2019 ja 2020 toteutunut yli 500 seniorikurssia ja –luentoa (yht. yli 1000).

- Loppukeväällä -21 alkamassa vielä yli 50 seniorikurssia, joihin voi ilmoittautua 

mukaan 



Miten mukaan?

• Kaikki kurssit osoitteessa https://ilmonet.fi/#fi

• Opinto-opas julkaistaan lukukausittain:

• Kevään -21 kurssiesitteen sähköinen versio löytyy työväenopiston sivuilta https://www.hel.fi/sto/fi

• Arbiksen kevään -21 sähköinen kurssiopas löytyy sivuilta https://www.hel.fi/arbis/sv

• Ilmoittautuminen kursseille toimii korona-aikana jatkuvasti:

• ilmonet.fi

• puhelimitse 09 310 88610 ma-to klo 10–16

• Kurssimaksusta -50% alennus henkilöille, jotka saavat Kelan maksamaa kansan- tai takuueläkettä. 

Seniorikurssien hinnat ovat valmiiksi alennettuja, eikä niille myönnetä muuta alennusta.
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https://ilmonet.fi/#fi
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/tyovaenopisto/tyovis_kevat_21.pdf
https://www.hel.fi/sto/fi
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/arbis/arbis-kurskatalog-20-21-web.pdf
https://www.hel.fi/arbis/sv
https://ilmonet.fi/


ja se korona…

• Loppukevään kurssit ja luennot vain verkossa!

• Satoja kursseja ja kymmeniä ilmaisluentoja vielä tulossa

• Verkko-opetuksen tarjonta kasvanut korona-aikana 

• Ideoita itsensä kehittämiseen ja opiskeluun kotona

• Käytössä eri verkkotyökaluja (Teams, Meet, Zoom)

• Etä- ja lähidigitukea tarjolla etäopetusvälineiden ja yhteyksien 

opetteluun: 
• Opetusvideoita etäopiskelun tueksi opiston nettisivuilla 

https://www.hel.fi/sto/fi/opiskelu/eta-ja-monimuoto-opiskelu/

• Henkilökohtaista ohjausta digitukea tarvitseville lähitapaamisina 

Malmitalolla, Kallion Opistotalolla sekä Herttoniemen 

Silkkikutomossa. Opastusta annetaan 45 minuuttia/ kerta. Varaa 

oma henkilökohtainen aikasi soittamalla numeroon 09 310 88588 

(ma–pe 12–17)

• Lähitapaamiset vain terveenä! Turvavälit ja hengityssuojaimet.
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https://www.hel.fi/sto/fi/opiskelu/eta-ja-monimuoto-opiskelu/


Syyslukukautta 2021 suunnitellaan jo.

Tervetuloa mukaan toimintaan 

milloin vain!
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- Elämäsi kurssit -

ilmonet.fi


