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§ 342
Sj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite työväenopiston 
suomenkielen kursseista
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Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 57

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Belle Selene Xia ja kolme muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan mm., että  työväenopiston olemassa olevia 
opetusresursseja tulisi kohdentaa uudelleen ja että opiston kursseilla 
maahanmuuttajien ja kantaväestön kohtaamisia tulisi pyrkiä lisäämään. 
Edelleen tulisi taitotasoja vähentää, intensiivikurssien määrää lisätä ja 
yhdenvertaisuuden nimissä venäjänkielen käyttöä apukielenä 
vähentää.

Kaupunginhallitus toteaa saadun lausunnon perusteella mm, että 
maahanmuuttajaopetus on työväenopistossa ollut viime vuosina yksi 
painoalue. Vuonna 2008 työväenopistossa annettiin suomen kielen 
opetusta maahanmuuttajille 6 527 tuntia, vuonna 2012 tuntimäärä oli 8 
349 tuntia; lisäystä oli siis 1 822 tuntia eli 28 %. 

Taloussuunnitelmakaudella 2013-2016 tavoitteena on lisätä suomi 
toisena kielenä opetuksen tuntimäärää 10 000 tuntiin. Syksyn 2013 
aikana täytetään toinen vakinainen suomi toisena kielenä 
–suunnittelijaopettajan toimi.

Vuoden 2014 talousarvionehdotuksen tavoitteena on myös lisätä 
maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta. Järjestöyhteistyön ja 
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markkinoinnin avulla tavoitellaan erityiskohderyhminä ikääntyviä 
maahanmuuttajia sekä nuoria miespuolisia maahanmuuttajia, mikä 
ryhmä on todettu olevan erityisessä syrjäytymisvaarassa. Muita 
erityiskohderyhmiä maahanmuuttajakoulutuksessa ovat työvoiman 
ulkopuolella olevat väestöryhmät kuten ikäihmiset ja kotona lapsia 
hoitavat vanhemmat.

Maahanmuuttajat otetaan erityisryhmänä huomioon jo nykyisin kurssi-
ilmoittautumiskäytännöissä. Maahanmuuttajat voivat hakea 
opintoseteleitä, joilla voi osallistua suomen kielen ja it-alan kursseille 10 
euron maksulla.

Intensiivikurssien määrää on lisätty viime vuosina. Vuonna 2013 
järjestetään  yhteensä kuusi joko venäjän tai englannin kieltä 
apukielenä käyttävää kurssia, mikä on vain pieni osa koko 
kurssitarjonnasta. 

Opisto toimii kantaväestön ja maahanmuuttajien kohtaamisen 
mahdollistajana ja maahanmuuttajia rohkaistaan osallistumaan muille 
opiston kursseille, mm. sellaisille joihin osallistuu sekä kantaväestöön 
kuuluvia että maahanmuuttajia.

Vuoden 2014 yksi työväenopiston keskeinen tavoite on koko opiston 
opetussuunnitelman perusteiden valmistuminen ja sen yhteydessä 
myös maahanmuuttajaopetuksen opetussuunnitelma uudistetaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 57

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 922

HEL 2013-002190 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 11.06.2013 § 63

HEL 2013-002190 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selen Xian ja kolmen muun 
valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta (Kvsto 12.3.2013, 
asia 57, Dnro 2013-002190) seuraavan lausunnon:

Maahanmuuttajaopetus on työväenopistossa ollut viime vuosina yksi 
painoalue. Vuonna 2008 työväenopistossa annettiin suomen kielen 
opetusta maahanmuuttajille 6 527 tuntia, vuonna 2012 tuntimäärä oli 8 
349 tuntia; lisäystä oli siis 1 822 tuntia eli 28 %. Suomen kielen 
kursseja järjestettiin 156 kpl vuonna 2012. Talousarviokaudella 2013-
2016 tavoitteena on lisätä suomi toisena kielenä opetuksen 
tuntimäärää 10 000 tuntiin. Syksyn 2013 aikana täytetään toinen 
vakinainen suomi toisena kielenä –suunnittelijaopettajan toimi.

Vuoden 2014 talousarvionehdotuksen tavoitteena on myös lisätä 
maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta. Järjestöyhteistyön ja 
markkinoinnin avulla tavoitellaan erityiskohderyhminä ikääntyviä 
maahanmuuttajia sekä nuoria miespuolisia maahanmuuttajia, mikä 
ryhmä on todettu olevan erityisessä syrjäytymisvaarassa. 
Maahanmuuttajat otetaan erityisryhmänä huomioon jo nykyisin kurssi-
ilmoittautumiskäytännöissä. Maahanmuuttajat voivat hakea 
opintoseteleitä, joilla voi osallistua suomen kielen ja it-alan kursseille 10 
euron maksulla.

Työväenopiston erityiskohderyhmät maahanmuuttajakoulutuksessa 
ovat työvoiman ulkopuolella olevat väestöryhmät kuten ikäihmiset ja 
kotona lapsia hoitavat vanhemmat, mutta työväenopisto tarjoaa myös 
mahdollisuuden työssäkäyville opiskella suomea vapaan sivistystyön 
periaatteiden mukaisesti.
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Suurin osa työväenopiston suomen kielen kursseista on perustason 
kursseja. Tarjonnassa on myös joitain korkeamman tason kursseja, 
koska on haluttu antaa mahdollisuus jatkaa kielen opiskelua. 
Intensiivikurssien määrää on lisätty viime vuosina. Vuonna 2013 
järjestetään  yhteensä kuusi joko venäjän tai englannin kieltä 
apukielenä käyttävää kurssia, mikä on vain pieni osa koko 
kurssitarjonnasta. 

Opisto toimii kantaväestön ja maahanmuuttajien kohtaamisen 
mahdollistajana ja maahanmuuttajia rohkaistaan osallistumaan muille 
opiston kursseille. Järjestetään myös erityisiä kursseja, joihin osallistuu 
sekä kantaväestöön kuuluvia että maahanmuuttajia.

Työväenopiston maahanmuuttajaohjelmassa vuosille 2010-2014 
(26.11.2010) määritellään maahanmuuttajien opetuksen suuntaviivat ja 
tavoitteet.  Vuoden 2014 yksi työväenopiston keskeinen tavoite on koko 
opiston opetussuunnitelman perusteiden valmistuminen ja sen 
yhteydessä myös maahanmuuttajaopetuksen opetussuunnitelma 
uudistetaan.

Esittelijä
opetusosaston osastopäällikkö
Eero Julkunen

Lisätiedot
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531

eero.julkunen(a)hel.fi

Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501
taina.h.saarinen(a)hel.fi


