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KV 24.09.2018 § 140
Valtuutettu Jussi Wihonen jätti 24.9.2018 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen määrärahan varaamiseksi maahanmuuttajien suomen
kielen opetukseen.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Osmo Kokko, Marjatta Räty,
Eero Bogdanoff ja Asseri Kinnunen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös:
HETYJ 27.03.2019 § 10
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.10.2018 lähettää asian maahanmuuttajapalvelujen ja henkilöstö- ja työllisyysjaoston valmisteltavaksi.
24.9.2018 päiväyksellä allekirjoitettu valtuustoaloite, joka liittyy maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen 24.9.2018 päivätyssä suomen kielen
opetukseen liittyvässä valtuustoaloitteessa todetaan, että Joensuun
kaupungin maahanmuuttajapalvelut laatii parhaillaan kotouttamisohjelmaa
vuosille 2018-2021. Pidämme onnistumisen edellytyksenä, edes suomen
kielen alkeiden oppimista. Koska kaupungin valtuustoaloitteessa ei ole
varattu rahaa tähän, valtuustoaloitteessa esitetään että Joensuu varaa
vuoden 2019 talousarvioon 65000€ maahanmuuttajien suomen kielen
opetukseen ja antaa heille mahdollisuuden integroitua joensuulaiseen
yhteiskuntaan. Saavutetuista tuloksista raportoidaan vuosittain valtuustolle.
Joensuun maahanmuuttajapalveluiden talousarviossa on varattu 69 000 €
suuruinen määräraha suomen kielen opetuksen järjestämiseen non stop mallin mukaisesti. Suomen kielen opetuksen järjestäminen perustuu
17.12.2018 vahvistettuun Joensuun kotouttamisohjelmaan vuosille 2018–
2021. Suomen kielen non stop-opetuksen järjestämisen suunnittelu on
alkanut. Kyseisestä toiminnasta raportoidaan asian mukaisella tavalla.
Valmistelija: kotouttamispäällikkö
Kotouttamissuunnittelija Mia Sevonius-Male esittelee kokouksessa.
Henkilöstöjohtajan päätösehdotus:
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle,

että se antaa edellä kirjoitetun Jussi Wihosen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen määrärahan varaamiseksi maahanmuuttajien suomen kielen
opetukseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Todettiin, että talousarviossa on varattu vuodelle 2019 69.000 euroa suomen
kielen opetuksen järjestämiseen.
Sari Koskinen saapui kokoukseen klo 16.20 pykälän käsittelyn aikana.
KH 08.04.2019 § 149
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 29.04.2019 § 50
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kolme valtuutettua käytti puheenvuoron.
Lisäksi hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

