
Helsingfors stad Protokoll 14/2013 1 (4)
Stadsfullmäktige

Kj/55
25.09.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 10 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGINFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

§ 342
Sj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om finska 
arbetarinstitutets kurser i finska

HEL 2013-002190 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 57

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Belle Selene Xia 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Belle Selene Xia och 3 andra ledamöter föreslår i sin 
motion bland annat att man ska allokera på nytt finska arbetarinstitutets 
befintliga undervisningsresurser och öka möjligheterna för invandrare 
och stambefolkningen att mötas på kurserna. Vidare ska man minska 
antalet olika kompetensnivåer, öka antalet intensivkurser och minska 
användningen av ryska som hjälpspråk i likställighetens namn.

Stadsstyrelsen konstaterar utgående från utlåtandet att undervisningen 
för invandrare har varit ett prioritetsområde för arbetarinstitutet under 
de senaste åren. År 2008 uppgick antalet timmar för undervisning i 
finska för invandrare till 6 527 och år 2012 till 8 349. Antalet har alltså 
ökat med 1 822 timmar, dvs. 28 %.

Målet för ekonomiplaneperioden 2013–2016 är att öka antalet timmar 
för undervisning i finska som andraspråk till 10 000. Under hösten 2013 
kommer en befattning till för en lärare med planeringsansvar i finska 
som andraspråk att tillsättas.

Förslaget till 2014 års budget har dessutom som mål att öka 
modersmålsundervisningen för invandrare. Med hjälp av 
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organisationssamarbete och marknadsföring strävar man att nå 
specialmålgrupper, såsom åldrande invandrare och unga manliga 
invandrare. Den senare nämnda gruppen har konstaterats ha speciellt 
hög risk för utslagning. Andra viktiga målgrupper inom undervisningen 
för invandrare är befolkningsgrupper utanför arbetskraften, såsom 
seniorer och föräldrar som sköter barn hemma.

Invandrare beaktas som en specialgrupp redan i den nuvarande 
kursanmälningspraxisen. Invandrare kan ansöka om studiesedlar, med 
vilka man kan delta i kurser i finska och i IT-kunskaper för en avgift på 
10 euro.

Antalet intensivkurser har ökat de senaste åren. År 2013 ordnas 
sammanlagt sex kurser med antingen ryska eller engelska som 
hjälpspråk, vilket motsvarar bara en liten del av hela kursutbudet.

Arbetarinstitutet gör det möjligt för stambefolkningen och invandrare att 
möta varandra och invandrarna uppmuntras att även delta i andra 
kurser vid arbetarinstitutet, bl.a. kurser med både personer som hör till 
stambefolkningen och invandrare som deltagare.

Ett viktigt mål för arbetarinstitutet år 2014 är att få grunderna för 
läroplanen för arbetarinstitutet i sin helhet färdiga och att dessutom 
förnya läroplanen för undervisningen för invandrare i samband med 
detta.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 57

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

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


