
ILMOITTAUTUMINEN  
Opiston kurssi-ilmoittautuminen alkaa 12.12. klo 12. Puhelimitse voi ilmoittautua myös 
toimistoaikana puh. 06 325 3496 ja 040 198 1261.  
Opiston kursseille ilmoittaudutaan netissä osoitteessa www.opistopalvelut.fi/vaasa  
Ohjeet löytyvät samasta osoitteesta.  
 
Kurssimaksut  
  1. Ilmoittautuminen on sitova ja samalla sitoudut maksamaan kurssimaksun. Kurssin alkamisesta 
ei ilmoiteta erikseen. Kursseille ei voi ilmoittautua, mikäli sinulla on maksamattomia laskuja.  
  2. Voit maksaa kurssimaksun heti ilmoittautumisesi yhteydessä verkkomaksuna.  
Muussa tapauksessa lähetämme sinulle laskun.  
  3. Alennuksia ei huomioida verkkomaksussa. Jos olet oikeutettu työttömän työnhakijan 
alennukseen tai opiskelija-alennukseen (kts. alla) et voi maksaa kurssimaksua verkkopankin kautta 
vaan sinulle lähetetään lasku.  
  4. Opistolla käyvät maksuvälineenä Tyky+ -kuntosetelit sekä Smartum –kulttuuri- ja liikuntasetelit. 
Kun olet saanut laskun, voit maksaa Tyky/Smartum –seteleillä Kansalaisinfossa Vaasassa, 
Kirjastonkatu 13 tai Yhteispalvelupisteessä Vähässäkyrössä, Vähänkyröntie 11.  
 
Kurssi-ilmoittautumisen peruuttaminen  
Esteen sattuessa ilmoittautuminen on peruutettava viimeistään 4 arkipäivää ennen kurssin 
alkua, muuten peritään 20 euron maksu (tai kurssin hinta, jos se on alle 20 euroa). Jos 
osallistuminen peruutetaan sen jälkeen, kun kurssi on jo alkanut tai osallistumista ei peruuteta 
ollenkaan, laskutetaan koko kurssimaksu.  
Peruutuksen voi tehdä osoitteessa www.opistopalvelut.fi/vaasa kohdasta *omat tiedot* tai 
soittamalla opiston palvelupisteeseen Vaasassa puh. 06 325 3496 tai Laihialla 040 635 3391.  
Ilmoittautumisen yhteydessä maksettu kurssimaksu palautetaan kurssin peruuttamistilanteessa 
vain, mikäli yllämainitut ehdot täyttyvät. Ota yhteyttä maksun palauttamiseksi opiston toimistoon, 
puh 040 635 3391 (Riitta Leskinen). Muissa tapauksissa maksettuja kurssimaksuja ei palauteta.  
 
ALENNUKSET  
Työttömät työnhakijat:  
Työttömät työnhakijat saavat 50 %:n alennuksen opiston kurssimaksuista. Tosite etuuden piiriin 
kuulumisesta tulee esittää opiston toimistoon viimeistään viikon sisällä kurssin alkamisesta.  
Työttömyys todistetaan Kelan tai työttömyyskassan edellisen kuukauden maksutositteella (ei 
asiakaskortilla).  
Alennettua kurssimaksua ei voi maksaa ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta. Lasku 
lähetetään koti-/laskutusosoitteeseen.  
Opiskelijat:  
Korkeakouluopiskelijoille annetaan 10 %:n alennus kurssimaksusta. Opiskelijakortti tulee esittää 
opiston toimistoon viimeistään viikon sisällä kurssin alkamisesta.  
Alennettua kurssimaksua ei voi maksaa ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta. Lasku 
lähetetään koti-/laskutusosoitteeseen.  
Eläkeläiset:  

Opetushallitus tukee senioreiden ja eläkkeellä olevien osallistumista kursseille opintoseteliavustuksella. 

Kurssimaksua on jo alennettu erikseen merkityillä kursseilla. 

Tositteen esittäminen etuuden piiriin kuulumisesta: 

Tosite tulee esittää viimeistään viikon sisällä kurssin alkamisesta: 

1. Vaasa-opiston Vaasan tai Laihian toimistossa tai Arbiksen toimistossa 

2. Tositteen voi myös lähettää sähköpostitse: opistot.laskutus@edu.vaasa.fi 

3. Liittämällä tositteen ”sähköinen asiointi” –linkin avulla: 

https://asiointi.vaasa.fi/web/guest/lomake_kurssinmaksualennuspyynto 
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