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Maahanmuuttajaneuvoston toimintasääntö ja neuvoston
nimeäminen kaudelle 2017-2021

Dno

OUKA/6792/00.00.01.01/2017

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.5.2015 § 238

Tiivistelmä

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi
maahanmuuttajaneuvoston toimintasääntö ja kokoonpano
valtuustokaudelle 2017-2021.

Esittelyteksti
Sivistys- ja kulttuuripalvelut esittää maahanmuuttajaneuvoston
toimintasäännön hyväksymistä liitteen mukaisesti. Samalla
kaupunginhallitukselle esitetään neuvoston nimeämistä
valtuustokaudelle 2017-2021. Toimintasääntö on aiemmin
hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5.2015 § 238. Neuvoston
tehtäviin ei esitetä muutosta. Nyt esitettävät muutokset ovat
teknisluotoisia (esittelijän ja sihteerin sekä asiantuntijoiden
nimeäminen).
Maahanmuuttajaneuvoston tarkoituksena on edistää
maahanmuuttajien osallisuutta ja huomioon ottamista kunnallisessa
päätöksenteossa jo valmisteluvaiheessa. Lisäksi tarkoituksena on
edistää maahanmuuttajien, viranomaistahojen, järjestöjen ja
kaikkien oululaisten yhteistoimintaa.
Maahanmuuttajaneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä
kaupunginhallitukselle maahanmuuttajia koskevissa asioissa,
seuraa maahanmuuttajille tarkoitettujen palveluiden
saavutettavuutta ja muiden maahanmuuttajapoliittisten asioiden
kehitystä kaupungin alueella.
Maahanmuuttajaneuvostossa on yksitoista (11)
kaupunginhallituksen toimikaudekseen nimeämää jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet nimetään sivistys- ja
kulttuurijohtaja esityksestä. Esityksessä on otettu mahdollisuuksien
mukaan huomioon eri kieli- ja maahanmuuttajaryhmät Oulussa
sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.
Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää maahanmuuttajaneuvostoon
viisi viranhaltijaa tai työntekijää (sivistys- ja kulttuuripalvelut,
hyvinvointipalvelut, Kansaneläkelaitos, Työ- ja elinkeinotoimisto,
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), joilla on läsnäolo ja
puheoikeus neuvoston kokouksissa.
Kaupunginhallitus nimeää maahanmuuttajaneuvoston jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sivistys- ja kulttuurijohtajan
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esityksestä maahanmuuttajaneuvoston toimikaudeksi.
Maahanmuuttajaneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli
puolet jäsenistä (vähintään kuusi) puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Liitteet

Maahanmuuttajaneuvoston toimintasääntö

Oheismateriaali

-

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala

Päätösesitys

Kaupunginhallitus
- hyväksyy maahanmuuttajaneuvoston toimintasäännön
- nimeää maahanmuuttajaneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet toimikaudelle 2017–2021 sivistys- ja
kulttuurijohtajan esityksen mukaisesti seuraavasti:
JÄSENET
Anna Litewka-Anttolainen
Jamal Awad
Thi Ngoc Ha Dinh
Ishaya Dlovan
Erwin Fischer
Gordon Roberts
El Hassane Kazza
Luz Peltoniemi
Saša Dolinšek
Angeliki Suorsa
Xiaoying Luo

VARAJÄSENET
Sofia Ignatova
Mahamed Mowliid Ibrahim
Duygu Suomela
Khalidi Hommy
Juan Javier Castillo Noboa
Esmaeil Haji Aghazahed
Najoua Boumdi
Aruna Somani
Yoshiko Suzuki
Al-Bachy Sabah Jalil Naif
Welma Hommy

Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajaksi nimetään Jamal
Awad ja varapuheenjohtajaksi Saša Dolinšek.
Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää päätöksellään seuraavien
tahojen asiantuntijat neuvostoon:
sivistys- ja kulttuuripalvelut
Hyvinvointipalvelut
Kansaneläkelaitos
Työ- ja elinkeinotoimisto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päätös

Jenna Simula esitti, että kaupunginhallitus päättää jättää
nimeämättä maahanmuuttajaneuvoston, ja ryhtyy toimenpiteisiin
neuvoston lakkauttamiseksi.
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Puheenjohtaja totesi, että Jenna Simulan esitystä ei ole
kannatettu, joten esitys raukeaa.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen.
Jenna Simula jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:
Maahanmuuttajaneuvosto tulisi lakkauttaa, eikä näin ollen jäseniä
tulisi nimetä uudelle toimikaudelle. Maahanmuuttajaneuvosto on
ensimmäisellä toimikaudellaan osoittanut, ettei se tuota
toimintasääntönsä mukaisesti esimerkiksi esityksiä ja aloitteita
kaupunginhallitukselle, eikä muutoinkaan tuo merkittävää
lisäarvoa maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Neuvosto on lisäksi
täysin virkamiesten valitsema, eikä sen toimintaan välttämättä
osallistu poliittisia päättäjiä, tai jäseniä valita poliittisten
valtasuhteiden mukaisesti. Maahanmuuttajat voivat, ja
osallistuvatkin kantaväestön tapaan poliittiseen päätöksentekoon
puolueiden kautta, eivätkä he näin ollen tarvitse omaa neuvostoa.
Valmistelijat

Sivistys- ja kulttuuripalvelut/monikulttuurisen työn koordinaattori
Henri Huumonen, yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, puh.
044 703 1638

Täytäntöönpanotiedot

Otteet:
sivistys- ja kulttuuripalvelut/Huumonen Henri ja Laukka Pasi
nimetyt henkilöt
Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle.

__________________________________
Otteen oikeaksi todistaa
Oulussa 07.02.2020
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Oulun maahanmuuttajaneuvoston toimintasääntö
1 § Tarkoitus
Maahanmuuttajaneuvoston tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien osallisuutta ja
huomioon ottamista kunnallisessa päätöksenteossa jo valmisteluvaiheessa. Lisäksi
tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien, viranomaistahojen, järjestöjen ja kaikkien
oululaisten yhteistoimintaa.
2 § Maahanmuuttajaneuvoston tehtävät
Maahanmuuttajaneuvosto
• vahvistaa maahanmuuttajien osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon
• tekee aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle maahanmuuttajia koskevissa
asioissa
• seuraa maahanmuuttajille tarkoitettujen palveluiden saavutettavuutta ja muiden
maahanmuuttajapoliittisten asioiden kehitystä kaupungin alueella
• edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän järjestöjensä välistä
yhteistoimintaa.
3 § Asettaminen ja kokoonpano
Maahanmuuttajaneuvostossa on
• yksitoista (11) kaupunginhallituksen toimikaudekseen nimeämää jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Sivistys- ja kulttuurijohtaja tekee esityksen kokoonpanosta.
Esityksessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan eri kieli- ja
maahanmuuttajaryhmät Oulussa sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.
• viisi (5) sivistys- ja kulttuurijohtajan nimeämää asiantuntijaa. Asiantuntijoilla on
läsnäolo- ja puheoikeus.
4 § Esittelijä ja sihteeri
Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää esittelijän ja sihteerin. Maahanmuuttajaneuvoston sihteeri
toimii työvaliokunnan sihteerinä.
5 § Työvaliokunta
Maahanmuuttajaneuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat
maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä esittelijä.
Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella maahanmuuttajaneuvoston käsiteltäväksi tulevia
asioita ja huolehtia maahanmuuttajaneuvoston antamista tehtävistä. Yhteisötoiminnan
päällikkö, maahanmuuttajaneuvoston esittelijä kutsuu koolle työvaliokunnan.
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6 § Talous ja resurssit
Maahanmuuttajaneuvosto laatii vuosittain seuraavan vuoden toimintaansa koskevan
talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä edellisen vuoden toimintakertomuksen.
Maahanmuuttajaneuvoston kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kokouspalkkiot ja
matkakustannukset maksetaan siten kuin Oulun kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja
matkustussäännössä on toimikuntien osalta määrätty.
7 § Kokousmenettely
Maahanmuuttajaneuvoston kokousmenettelyistä on voimassa soveltuvin osin ne määräykset,
jotka kaupungin hallintosäännössä on todettu.
Maahanmuuttajaneuvostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita.
Maahanmuuttajaneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.
8 § Pöytäkirjat
Maahanmuuttajaneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hyväksytyt pöytäkirjat ovat
nähtävillä maahanmuuttajaneuvoston internetsivuilla. Pöytäkirjan laatimisessa noudatetaan
soveltuvin osin kuntalain ja Oulun kaupungin hallintosäännön määräyksiä. Pöytäkirjat
allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Työvaliokunnan kokouksista laaditaan muistio.
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