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DET HÄR ÄR FOLKTINGET
Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i
Finland, med uppdrag att främja den svenskspråkiga befolkningens
rättigheter. Folktinget verkar över politiska gränser, och alla riksdagspartier
med svensk verksamhet deltar i arbetet. Verksamheten styrs av lagen om
Folktinget. Vi arbetar för att stärka det svenska språkets ställning och
kulturen på svenska i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.
Du hittar oss på folktinget.fi, facebook.com/folktinget, på Twitter, Youtube
och Instagram @folktinget samt via olika poddplattformar som Spotify,
Itunes och Soundcloud.
grafisk form: chribbe aarnio

/ kråka design

foton: niklas gerkman, camilla grundström, stina heikkilä, maria larma, stephanie lindberg,
linus lindholm, camilla linko, laszlo mihaly, anna jungner-nordgren, sonja remell, mia smeds,
alice åkerblom.

FÖRORD
Vi har ett aktivt och händelserikt år bakom oss. I samband med kommunalvalet
utsågs ett nytt folkting och många nya energiska förtroendevalda har kommit med i
Folktingets verksamhet. Tyvärr har coronapandemin satt käppar i hjulet för fysiska
möten, så både den ordinarie sessionen och extra sessionen ordnades på distans.
I verksamhetsplanen slog Folktinget fast att ett visions- och strategiarbete ska
påbörjas och arbetet med en omvärldsanalys har pågått under året. I slutet av
november kunde vi äntligen förverkliga en storträff för Folktingets förtroendevalda
i Åbo. Målsättningen med arbetet är att ta fram en framtidsstrategi som på bästa sätt
möjliggör Folktingets uppdrag år 2030.
Statsrådet antog en uppdaterad nationalspråksstrategi den 2 december. Folktinget
har aktivt deltagit i det förberedande arbetet och i styrgruppen som letts av
statsminister Sanna Marin. Många viktiga initiativ ingår i den uppdaterade
nationalspråksstrategin, såsom befrämjande av svenskspråkiga och tvåspråkiga
integrationsstigar, åtgärder för att luckra upp de stränga språkkraven i finska som
ställs på svenskspråkiga inom statsförvaltningen och åtgärder för att utreda utbudet
av svenskspråkig arbetskraft. Vi är också glada över att statsrådet uppmanar de
tvåspråkiga välfärdsområdena att använda det stödmaterial för planeringen av den
svenskspråkiga social- och hälsovården, som Folktinget och Kommunförbundets
svenska enhet tillsammans har utarbetat.
Folktingets arbete för att påbörja en svenskspråkig räddningsmannautbildning ledde
under hösten till resultat då riksdagen godkände resurser för en svenskspråkig kurs
med start hösten 2022. En av Folktingets tyngdpunkter har varit att aktivera vårt
påverkansarbete i nordiska och internationella frågor. Vi anser att det är viktigt att
både sprida kunskap om språkliga minoriteter och mindre talade språk i Europa och
Norden och att utbyta erfarenheter om både lyckade och misslyckade exempel.
Den massiva reformen av social- och hälsovården tog ett avgörande steg framåt
då riksdagen på sommaren godkände lagpaketet. Folktinget har bidragit till att
de språkliga rättigheterna tydligt beaktas i lagen. Vi har givit utlåtanden under
beredningens gång och hörts som sakkunniga av riksdagens utskott, samt haft ett
aktivt påverkansarbete genom VPS-arbetsgruppen (vård på svenska) som tillsattes
av Folktinget och Kommunförbundets svenska enhet redan år 2019. Vid årsskiftet
publicerade Folktinget en valvideo på våra sociala media-kanaler där vi uppmanade
väljarna att rösta i det första välfärdsområdesvalet. Trots det svåra coronaläget har
Folktinget under år 2021 förverkligat både en televiserad Svenska dagen fest på Åland
och koordinerat ett mångsidigt kulturprogram runt om i Finland under Svenska
veckan. Vi har också ordnat program under SuomiAreena och deltagit i Helsingfors
bokmässan för att så brett som möjligt informera om det svenska i Finland.

Sandra Bergqvist
Folktingets ordförande

Christina Gestrin
Folktingssekreterare

 THL:s säkerhetschef Mika Salminen
mottog Folktingets samvetspris på
Svenska dagen-festen i Mariehamn. I
juryns motiveringstext lyftes bland annat
att det ”i en epidemiologiskt osäker tid
har det varit viktigt att regelbundet,
samtidigt och jämlikt få information på sitt
modersmål.” Teaterchefen Joachim
Thibblin delade ut priset.
 Folktinget ordnade både session och
extra session på grund av coronapandemin. Båda mötena hölls digitalt, så som de
flesta andra möten under året.
 Folktingets förtroendevalda kunde
träffas i Åbo för strategidagar i november.
Finlands banks chef Olli Rehn höll ett
inspirationstal för deltagarna.
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INLEDNING

Folktingets verksamhet under år 2021 var
händelserikt och aktivt. Coronapandemin
har fortsatt att plåga hela världen och även
Folktinget har berörts på olika sätt. På grund
av pandemin flyttades kommunalvalet till
den 13 juni, vilket innebar att ett nytt folkting
följaktligen utsågs senare än planerat och
en extra session ordnades i augusti. Sandra
Bergqvist återvaldes till ordförande för en
tvåårsperiod, och till vice ordförande valdes
Matilda af Hällström och Johan Kvarnström.
Folktingskansliet ordnade under hösten tre
utbildningar för de nyvalda folktingsledamöterna och utskottsmedlemmarna. På grund
av pandemin har största delen av alla möten
och sammankomster ordnats digitalt. Inför
kommunalvalet samarbetade Folktinget med
Bildningsalliansen och Åbo Akademi med
Dialogpaus-kampanjen ”dags att prata kommunalval”.

Nationalspråksstrategin
Statsrådet tillsatte en styrgrupp för uppdateringen av nationalspråksstrategin. Folktinget
har deltagit aktivt i styrgruppen och haft en
god möjlighet att påverka utformningen av
strategin. Arbetet leddes av statsminister Sanna
Marin med justitieminister Anna-Maja Henriksson som vice ordförande. Statsrådet antog
den nya nationalspråksstrategin vid sitt sammanträde den 2 december. Folktinget är också
representerat i justitieministeriets delegation
för språkärenden för perioden 2021-2025.

vi vill att Folktinget ska arbeta och fungera för
att ha de bästa förutsättningarna att uppfylla
sitt uppdrag år 2030. En omvärldsanalys
utarbetas utifrån en bred dialog med Folktingets samarbetsparter, förtroendevalda
och allmänheten. Folktingets kansli leder det
operativa arbetet i enlighet med de riktlinjer
som Folktingets styrelse slår fast. Visionen
och strategin ska resultera i en handlingsplan.
Strategiarbetet har planerats i samarbete
med kansliet och en konsult. Arbetet med
en omvärldsanalys inleddes på våren och
fortsatte på hösten. I november kunde vi
ordna ett tvådagars strategiseminarium för
alla förtroendevalda på Hotell Kakola i Åbo.

Service på svenska i de tvåspråkiga
välfärdsområdena
Folktinget har fortsatt att arbeta med beredningen av den svenska verksamheten i de
kommande tvåspråkiga välfärdsområdena
och genomförde en valkampanj inför välfärdsområdesvalet för att uppmana väljarna
att utnyttja sin rösträtt och påverka i valet
som inföll den 23 januari 2022. Folktingets
och Kommunförbundets arbetsgrupp VPS
(Vård på svenska) har arbetat intensivt med
att utveckla den svenskspråkiga verksamheten i de tvåspråkiga välfärdsområdena. Ett
stödmaterial har utarbetats och Egentliga
Finlands välfärdsområde samt Västra Nylands
välfärdsområde har fått hjälp av oss med att
ansöka om resurser för beredningen av de två
lagstadgade specialuppdragen.

Folktingets framtidsstrategi

Den svenskspråkiga skolstigen

I början av året inleddes arbetet med att ta
fram en framtidsstrategi för Folktinget. I verksamhetsplanen konstateras att Folktingets
målsättning är att skapa en helhetsbild av hur

I maj utkom den finlandssvenska statistiska
rapporten, som Folktinget beställt, av professor Jan Saarela. Rapporten visade att majoriteten av de tvåspråkiga familjerna väljer den
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 Folktinget
satsade på en
valkampanj med fem
videon inför det
första välfärdsområdesvalet. Budskapet
var att alla skulle
förstå att det är
viktigt att rösta och
vara med och
påverka hur den
tvåspråkiga servicen
ser ut i framtiden.
 Folktingets 11
förtjänstmedaljer
utdelades i festlig
och glad stämning
bland annat i
Helsingfors
stadshus.

svenska skolstigen för sina barn. Utredningen
visar också att mammans roll är särskilt viktigt i valet av skolspråk. Arbetet med att förnya broschyren Ge ditt barn en gåva inleddes
i mars och broschyren lanseras våren 2022.
Broschyren, som berättar om nyttan av att
välja den svenska skolstigen, riktar sig till tvåoch flerspråkiga familjer. Arbetet har utförts
i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och Folkhälsan. I mars presenterades
utredare Gun Oker-Bloms utredning om den
svenskspråkiga utbildningen. Folktinget har
fört en dialog med utredaren om utredningen
och dess målsättningar under arbetets gång.

Befrämjandet av delaktigheten i
språkgemenskapen
Folktingets arbete för att underlätta delaktighet i den finlandssvenska språkgemenskapen
har fortsatt. Folktinget har tillsammans med
Kommunförbundets svenska enhet startat
ett nätverk för integrationskoordinatorer i
de tvåspråkiga kommunerna. Folktinget har
också startat ett nätverk med svenskspråkiga
bildningsdirektörer i de största tvåspråkiga städerna, för att utveckla och stärka de
svenskspråkiga integrationsstigarna.

Säkerhetstjänsterna under lupp
Folktinget har haft möjlighet att diskutera
med inrikesminister Maria Ohisalo och
tjänstemän vid ministeriet vid två möten.
Folktinget har föreslagit att en svenskspråkig räddningsmannautbildning inleds
hösten 2022. Behovet är stort i och med att
6

utbildningen på svenska inte har ordnats
på tio år. Vårt förslag ledde glädjande nog
till resultat, eftersom ministeriet ansökte
om medel i regeringens kompletterande
budgetproposition för år 2022. Folktinget har
även lyft fram vikten av tillräckliga resurser
för den svenskspråkiga polisutbildningen vid
Polisyrkeshögskolan samt för utbildningen av
svenskspråkiga nödcentraloperatörer.

Samarbetet med Åland
Folktinget ordnade i februari ett webbinarium tillsammans med Ålands landskapsregering om nyttan av svenska språket i arbetslivet.
Folktinget har givit ett utlåtande om förslaget
till självstyrelselag. Folktinget uppmärksammade den åländska självstyrelsens 100 års
jubileumsår genom att förlägga Folktingets
direktsända tv-fest på svenska dagen till Mariehamn. Glädjande var att coronaläget tillfälligt var så bra att publik även kunde delta på
plats i festen. Ett seminarium om hur Åland
kan stödja det svenska i Finland ordnades på
eftermiddagen i Mariehamns bibliotek.

Nordiskt och internationellt arbete
för att befrämja språkliga
rättigheter
Folktingets verksamhet har breddats genom
att vi har återupptagit och aktiverat våra
nordiska och internationella kontakter i
och med att en sakkunnigtjänst för nordiska
och internationella ärenden inrättades från
årets början. Folktinget har ordnat eller varit
medarrangör i webbinarier om integraVERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

 Folktinget
ordnade ett
seminarium i
Mariehamns
stadsbibliotek 6.11
om Ålands roll och
möjligheter att
stödja det svenska i
Finland.
Diskussionen finns
inspelad och är
möjlig att se via
Folktingets
Youtubekanal.

tion på minoritetsspråk, om språkbad, om
språkminoriteter i norra Europa och om
nyttan av kunskaper i svenska i det nordiska
näringslivet. Kontakter har även tagits till
Finlands ambassad i Stockholm och till föreningar som arbetar för sverigefinländares och
i Sverige bosatta finlandssvenskars språkliga
rättigheter.

9.3

12.5

14.6

Ett positivt språkklimat och
delaktighet
Folktinget har koordinerat kulturprogram
som arrangerats på många orter i Finland
under Svenska veckan. Folktinget ordnade
också en svenskspråkig debatt om nätmobbning under SuomiAreena, som undantagsvis
hölls i Helsingfors på grund av coronapandemin. Därtill har vi deltagit i Helsingfors
bokmässa i slutet av oktober. Folktinget är
närvarande på sociala medier och har en
Youtube-kanal för informationsspridning och
kampanjer. Folktingets webbsidor förnyades.

24.6

24.6

30.6

Folktingets utlåtanden,
skrivelser, höranden och
uppvaktningar
Förvaltning
29.1

10.2
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Utlåtande till justitieministeriet
om utredning gällande en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet
Utlåtande till finansministeriet
om förslag till lag om grunderna
för tillgången till statliga tjänster

30.6

6.9

28.10

29.10

och placeringen av funktioner
Skriftligt yttrande till riksdagens
förvaltningsutskott om reformen
av social- och hälsovården samt
räddningsväsendet
Inrikesministeriets hörande om
jämställdhet och likabehandling i
ministeriets verksamhet.
Justitieministeriets hörande om
beredningen av en anvisning för
konsekvensbedömning
Folktinget och representanter
för räddningsväsendet och
polisväsendet diskuterade under
ledning av folktingsordförande
Sandra Bergqvist svenska frågor
inom räddnings- och polisväsendet med inrikesminister Maria
Ohisalo
Skrivelser till inrikesminister
Maria Ohisalo om svenska frågor
inom räddningsväsendet och
polisväsendet
Utlåtande till inrikesministeriet
om utkast till handlingsplan för
jämställdhet och likabehandling
inom räddningsväsendet
Kommentarer till justitieministeriet gällande hörande av språkgrupper för språkberättelsen 2021
Utlåtande till justitieministeriet
om förslag till lag om Ålands
självstyrelselag
Skriftligt yttrande till riksdagens
förvaltningsutskott om Statsrådets redogörelse över den inre
säkerheten
Folktinget och representanter för
räddningsväsendet och polisvä7

15.12

sendet diskuterade under ledning
av folktingsordförande Sandra
Bergqvist svenska frågor inom
räddnings- och polisväsendet
vid ett uppföljande möte med
inrikesminister Maria Ohisalo
Diskrimineringsombudsmannens workshop för EU-projektet
Drivkrafter bakom jämlikhet för
icke-statliga organisationer

Utbildning
22.1

6.5

17.5

15.10

Utlåtande om utkast till statsrådets utbildningspolitiska redogörelse till undervisnings- och
kulturministeriet
Utlåtande om statsrådets utbildningspolitiska redogörelse till
riksdagens kulturutskott
Utlåtande om regeringens
proposition till riksdagen med
förslag till lag om servicecentret
för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har
samband med den till riksdagens
kulturutskott
Utlåtande om den nationella
läskunnighetsstrategin 2030 till
utbildningsstyrelsen

hälsovårdsministeriet om utkastet till verkställighetsplan för
barnstrategin
21.12

Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om förslaget om
skärpning av den s.k. vårdgarantin

Övriga
27.1

Utlåtande till arbets- och näringsministeriet om integrationsordlistan

12.3

Utlåtande till arbets- och näringsministeriet om den integrationspolitiska redogörelsen

1.7

Utlåtande till undervisnings- och
kulturministeriet om understöd
till tidningspressen på de nationella minoritetsspråken 2021

7.12

Muntligt yttrande vid justitieministeriets presentationstillfälle av
Nationalspråksstrategin

Social- och hälsovård
12.1

Utlåtande till social- och
hälsovårdsministeriet om barnskyddets krävande vård utom
hemmet

16.2

Skriftligt yttrande till riksdagens
social- och hälsovårdsutskott
inför sakkunnighörande om
social- och hälsovårdsreformen

17.2

Sakkunnighörande i riksdagens
social- och hälsovårdsutskott om
social- och hälsovårdsreformen

3.3

Skriftligt yttrande till riksdagens
grundlagsutskott inför sakkunnighörande om social- och
hälsovårdsreformen

14.4

Sakkunnighörande i riksdagens
grundlagsutskott om social- och
hälsovårdsreformen

28.5

Social- och hälsovårdsministeriets hörande om utkastet till verkställighetsplan för barnstrategin

2.6

Kommentarer till social- och
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Berättelse om
motionerna från
sessionen
Folktingets session i april behandlade och
fattade beslut om inkomna motioner. Folktingets utskott och kansli har arbetat med
motionsbesluten.

Motion 1 om tryggande av service
och krisinformation på svenska
Folktinget bevakar kontinuerligt tillgången
till svenskspråkig service från myndigheterna
i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag.
Folktinget arbetar för att myndigheterna i
sina krisplaner beaktar behovet av snabb och
tydlig information från statliga och kommunala myndigheter på båda nationalspråken.  Folktinget tog hösten 2019 ställning till
ett förslag från statsrådets kansli, som gällde
en förnyad anvisning om effektiverad kommunikation för statsförvaltningen. Förslaget
gällde också principerna för kommunikationen under undantagsförhållanden. Som
exempel nämndes bland annat risken för
en pandemi, vilket visade sig bli verklighet i
Finland redan ett halvt år senare.  
Flera av Folktingets ställningstaganden kan
noteras i den nya anvisningen. Myndigheterna ska fästa vikt vid ett klart, vårdat och
begripligt språk i kommunikationen. Därtill
bör presskonferenser tolkas också på finlandssvenskt teckenspråk när det är frågan
om krissituationer, storolyckor, eventuella
terrorattacker eller motsvarande. Ytterligare
underströk Folktinget i sitt utlåtande det
viktiga i att det finns tillgång till översättartjänster dygnet runt och att all väsentlig
information ges samtidigt på finska och
svenska.  Anvisningen om intensifierad
kommunikation inom statsförvaltningen
(2019:24) utgör en grund för myndigheterna,
när de sammanställer egna och gemensamma
kommunikationsplaner.  

många vikarier anställts vid Posten. En annan
förklaring är ett systemfel vid Posten. Många
myndigheter använder sig av adressystem
som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) skapat. Adressen anges
ibland på finska i myndighetens system trots
att det i MDB:s system finns en svenskspråkig
adress.
Orsakerna till problematiken med fördröjd
post eller korrigerade eller felaktiga adresser
är många. För att uppmärksamma utmaningarna har folktingsordförande Sandra
Bergqvist lämnat ett skriftligt spörsmål till
regeringen, i vilket frågan om adressernas
likvärdiga behandling på finska och svenska
lyfts upp. Folktinget fortsätter att följa upp
och lösa problemen genom en dialog med
Posten.

Motion 3 om tillgången till
ungdomspsykiatrisk specialsjukvård
på svenska
Folktinget har inom ramarna för vårdreformen kontinuerligt arbetat för att de
tvåspråkiga välfärdsområdena ska samarbeta
kring svenskspråkig expertis bland annat
inom den psykiatriska vården för barn och
unga. Folktinget samarbetar med Egentliga
Finlands välfärdsområde i VPS-arbetsgruppen och bistår med stöd i specialuppdraget
att bereda det första samarbetsavtalet mellan
de tvåspråkiga välfärdsområdena, som
ska omfatta bland annat vissa tjänster på
svenska inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Folktingets social- och hälsopolitiska utskott
kommer under våren 2022 att sammankalla
till ett webbinarium med centrala aktörer för
att diskutera lösningar på problemen med
tillgången till barn- och ungdomspsykiatrisk
specialsjukvård på svenska. Webbinariets
syfte är vatt synliggöra behovet av resurser
samt främja samarbete. Utskottet har inlett
höranden av sakkunniga till webbinariet.
Bland annat förtroendevalda och personal i
de tvåspråkiga välfärdsområdena kommer att
bjudas in.

Motion 2 svenskspråkiga adresser är
lika korrekta som finskspråkiga

Motion 4 om bristen på
svenskspråkiga läromedel

Folktinget har upprepade gånger under det
gångna året varit i kontakt med såväl Posten
som de berörda myndigheterna och utrett
varför svenskspråkiga adresser korrigeras
trots att de är korrekta, översätts till finska
eller varför post med en svenskspråkig adress
dröjer oskäligt länge innan den når adressaten.
Det har framkommit att de vanligaste
orsakerna till problemen är mänskliga
misstag och personalbrist som inneburit att

Folktinget lyfte upp läromedelsfrågan i
utlåtandet om den utbildningspolitiska
redogörelsen som lämnades till riksdagens
kulturutskott i maj. Folktinget framhöll att
statens roll gällande ansvaret för svenskspråkiga läromedel av god kvalitet ska förtydligas.
Dessutom ska statliga medel öronmärkas för
att underlätta produktionen av högklassiga
läromedel på svenska både för den grundläggande utbildningen och utbildningen på
andra stadiet. Svenskspråkiga läromedel ska
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uppdateras i en rimlig takt och lärresurser, digitala tjänster och verktyg inom utbildningen
bör utvecklas parallellt på finska och svenska.
Folktinget tog också upp läromedelsfrågan
med kanslichef Anita Lehikoinen vid Undervisnings- och kulturministeriet i juni.
Folktinget tog initiativ till en rundabordsdiskussion om lärresurser på svenska i
Finland med centrala aktörer i Svenskfinland
för att få en uppfattning om nuläget gällande
läromedelsfrågan, kartlägga vilka aktiviteter
som redan pågår och hur man på bästa sätt
kunde samordna aktiviteterna i Svenskfinland.
Slutresultatet av diskussionerna blev att
representanterna för fonderna inväntar
resultatet av den utredning om läromedelssituationen inom yrkesutbildningen som
fondernas läromedelsgrupp beställt av
Tankesmedjan Magma. Utredningen lanseras
i mars 2022. Finlands Svenska lärarförbund,
FSL meddelade att förbundet under våren
2022 kartlägger läromedelssituationen i gymnasierna. Folktinget planerar att utgående
från all insamlad information arrangera ett
framtidsinriktat seminarium om lärresurser
under år 2022.

Motion 5 om morgonnyheter på
svenska
En delegation bestående av en representant
för småbarnsfamiljer och en för seniorer samt
Folktingskansliets representanter träffade
Svenska Yles ledning för att diskutera Yles
programutbud och hur utbudet av public
service på svenska motsvarar befolkningens behov. Frågan om morgonnyheter
diskuterades ingående och en omfattande
presentation gavs om tittarsiffror, utmaningar
och framtidsstrategier. Då de svenskspråkiga
morgonnyheterna lades ner år 2018 hade
sändningen några tusen finlandssvenska
tittare medan TV-nytt hade tiofalt fler tittare. TV-nytts tittarsiffror har sedan dess hållits
stabila med tiotusentals tittare per sändning,
med undantag av tillfälliga kraftiga ökningar i
tittarsiffrorna under coronatiden, då publiken
tidvis mångdubblats. I ljuset av tittarsiffrorna
och med beaktande av ekonomiska realiteter
konstaterades det att ett återinförande av tvnyhetssändningar på svenska på morgonen
inte är försvarbart. Vidare konstaterades att
Svenska Yle gärna för en dialog med Folktinget också i fortsättningen.
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FÖRVALTNING

Reformen av social- och hälsovården samt
räddningsväsendet var fortsättningsvis aktuell under verksamhetsåret. När regeringens
proposition hade lämnats till riksdagen
ombads Folktinget lämna utlåtanden till
flera av riksdagens utskott. I sitt yttrande till
riksdagens förvaltningsutskott lyfte Folktinget särskilt fram bristen på yrkesutbildad
heltidspersonal som kan svenska inom
räddningsväsendet och konstaterade att
detta är en direkt följd av att det inte ordnas
regelbunden räddningsmannautbildning på
svenska i landet.
Svenska frågor inom räddningsväsendet
och polisväsendet haft hög prioritet under
året, och verksamheten har varit framgångsrik. Folktinget har med ordförande Sandra
Bergqvist i ledningen samt med representanter för polis- och räddningsväsendet hållit tre
virtuella möten med inrikesminister Maria
Ohisalo sedan mitten av december 2020. En
central fråga har gällt det uppenbara behovet
av regelbunden räddningsmannautbildning
på svenska inom de tvåspråkiga områdena.
Folktinget har också framhållit att det finns
ett klart behov av att stärka den svenskspråkiga utbildningsenhetens verksamhetsförutsättningar vid Polisyrkeshögskolan. Detta
gäller även de regionala polisenheterna med
svenska som majoritetsspråk inom tre polisinrättningar i landet.

Löfte om räddningsmannautbildning
på svenska
Vid mötet med minister Ohisalo i oktober
fick Folktinget information om att ministeriet
ansöker om anslag för räddningsmannautbildning på svenska i kompletteringen av
12

statens budgetproposition för 2022. Räddningsinstitutet i Kuopio ansvarar för att ordna
utbildningen, men Folktinget har framhållit
det viktiga i att utbildningen ordnas på en
tvåspråkig ort för att rekryteringen av svenskkunniga sökande ska lyckas. Ministeriet lät
utreda vilken utbildningsort som kunde
komma i fråga, och resultatet av detta blev
att räddningsmannautbildningen på svenska
inleds i Vasa hösten 2022. Beslutet att ordna
en svenskspråkig räddningsmannautbildning är mycket välkommet, eftersom det inte
har ordnats räddningsmannautbildning på
svenska på tio år i landet.
Inrikesministeriet inledde hösten 2020 en
utbildningsreform som omfattar både räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten.
Eftersom det finns ett fortlöpande behov av
räddningspersonal och nödcentralsoperatörer som kan svenska är det viktigt att behovet
av regelbunden utbildning tryggas inom båda
sektorerna. Till följd av detta höll Folktingets
tjänstemän och räddningsdirektören för östra
Nylands räddningsverk, Peter Johansson,
ett möte med projektchefen för ministeriets
utbildningsreform på våren. Enligt de uppgifter som Folktinget fick har man för avsikt
att uppnå en varaktig lösning på dessa frågor
inom ministeriets beredning.
Minister Ohisalo informerade också
Folktinget om att ministeriet låter utreda
lärarsituationen vid Polisyrkeshögskolans
svenskspråkiga utbildningsenhet för att
kunna säkerställa en likvärdig polisutbildning
på finska och svenska. Ytterligare överväger
ministeriet en utomstående utvärdering av
lagstiftningen om de regionala polisenheterna med svenska som majoritetsspråk
eller alternativt av hela reformen av polisens
förvaltningsstruktur (PORA I och III).

Vid mötet med
minister
Ohisalo fick
Folktinget
information om
att ministeriet
ansöker om
anslag för
räddnings
manna
utbildning på
svenska i
komplette
ringen av
statens
budget
proposition för
2022.
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Folktinget har
haft ett nära
samarbete med
räddningsdirektören för östra
Nylands
räddningsverk,
Peter Johansson
både när det
gällde
välfärdsområdesvalet och den
svenskspråkiga
räddningsmannautbildningen.

Vidare har justitieministeriet bett
Folktinget ta ställning till ett förslag om att
inrätta en riksomfattande rättshjälps- och
intressebevakningsmyndighet i landet. Folktinget utgick i sitt svar från att den tilltänkta
myndigheten ska se till att det finns en jämlik
tillgång till service för svensk- och finskspråkiga klienter inom den offentliga rättshjälpen,
den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen samt den allmänna intressebevakningen. En förutsättning för detta är
att det finns tjänstemän som har utmärkta
kunskaper i svenska. Sådana språkkunskapskrav gäller redan för ett antal tjänster
inom rättshjälpen och intressebevakningen.
Justitieministeriet har därtill för avsikt att se
över behovet av särskilda språkkunskapskrav
för ett antal tjänster inom den ekonomiska
rådgivningen och skuldrådgivningen, vilket
Folktinget understödde.
Folktinget har också gett ett utlåtande
gällande justitieministeriets lagförslag om
Ålands självstyrelselag. Folktinget konstaterade bland annat att Ålands språkliga status
stöder svenska språkets ställning i riket, och
att Ålands självstyrelse är exempel på en
lyckad självstyrelselösning som aktivt lyfts
fram och uppmärksammas inom det nordiska
samarbetet och i internationella sammanhang.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Förvaltningsutskottet har hört utomstående sakkunniga i samband med flera möten
under året.
Utskottet har deltagit i beredningen av de
utlåtanden som Folktinget har riktat till ministerier och riksdagens förvaltningsutskott.
Därtill har utskottet tagit ställning till de skrivelser om svenska frågor inom räddningsväsendet och polisväsendet, som Folktinget har
diskuterat med inrikesministeriets ledning.
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UTBILDNING

Två teman har präglat året: tillgången till
läromedel på svenska och tillgången till
svenskspråkig personal inom småbarnspedagogiken.

Diskussionen om läromedel på
svenska tog fart
Diskussionen om tillgången till läromedel på
svenska tog fart under våren och frågan lyftes
upp på bred front. Gun Oker-Blom framhöll
läromedelsfrågan i rapporten Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: särdrag,
utmaningar, utvecklingsbehov och förslag till
åtgärder som lanserades i mars. Folktingets
session i april behandlade en motion om att
bristen på svenskspråkiga läromedel måste
lösas och Finlands Svenska Lärarförbunds
fullmäktige behandlade en motsvarande motion i sitt fullmäktige på våren. Läromedelsfrågan fick mycket uppmärksamhet.
Folktinget betonade läromedelsfrågan i
sitt utlåtande om den utbildningspolitiska
redogörelsen till riksdagens kulturutskott i
maj. Folktinget framhöll att statens roll gällande ansvaret för svenskspråkiga läromedel
och lärresurser av god kvalitet ska förtydligas
och att statliga medel ska öronmärkas för
att underlätta produktionen av högklassiga
läromedel och lärresurser på svenska både
för den grundläggande utbildningen och
utbildningen på andra stadiet. Dessutom poängterades att svenskspråkiga läromedel och
lärresurser ska uppdateras i en rimlig takt och
att lärresurser, digitala tjänster och verktyg
inom utbildningen bör utvecklas parallellt,
på finska och svenska eftersom tillgången till
kvalitativa läromedel är en jämlikhetsfråga.
14

Folktinget tog också upp läromedelsfrågan
i diskussionen med kanslichef Anita Lehikoinen vid Undervisnings- och kulturministeriet
i juni.
Under hösten tog Folktinget initiativ till en
rundabordsdiskussion om lärresurser med
centrala aktörer i Svenskfinland. Avsikten
med rundabordsdiskussionen var att få en
uppfattning om nuläget gällande läromedelsfrågan, kartlägga vilka aktiviteter som
redan pågår och hur man på bästa sätt kunde
samordna aktiviteterna. Under hösten hölls
två rundabordsdiskussioner. I diskussionerna
deltog representanter för Svenska folkskolans
vänner, Svenska kulturfonden, Utbildningsstyrelsen, Finlands Svenska Lärarförbund och
Folktinget.
Slutresultatet av diskussionerna blev att
representanterna för fonderna fokuserar på
yrkesutbildningen och inväntar resultatet
av den utredning om läromedelssituationen
inom yrkesutbildningen som fondernas
läromedelsgrupp beställt av Tankesmedjan
Magma. Finlands Svenska Lärarförbund samlar mera konkret information om läromedelssituationen i gymnasierna och Folktinget har
beredskap att arrangera ett framtidsinriktat
seminarium om lärresurser 2022.

Folktinget
framhöll att
statens roll
gällande
ansvaret för
svenskspråkiga
läromedel och
lärresurser av
god kvalitet
ska förtydligas.

Småbarnspedagogik på svenska
Folktinget fortsatte att skapa sig en bild av
de insatser som gjorts på småbarnspedagogikens område och arbeta för smidiga och
mångsidiga utbildningsmöjligheter på andra
och tredje stadiet.
Folktinget diskuterade under våren med
utbildningsanordnare på andra och tredje
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stadiet. I diskussionerna framkom tydligt att
antalet utbildningsplatser är tillräckligt och
att bristen på personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen har
funnits sedan 1990-talet. Det finns en viss
konkurrens mellan utbildningsanordnarna i
Svenskfinland. En del utbildningsanordnare
på andra stadiet saknar specifika examensrättigheter. Närvårdarutbildningen, vars
tyngdpunkt ligger på vård, är inte den mest
optimala för att förse arbetslivet med personal
(barnskötare) till småbarnspedagogiken.
Yrkesutbildningen i huvudstadsregionen
lockar inte studeranden i lika hög grad som
gymnasieutbildningen och det finns redan
idag smidiga och flexibla studievägar i form
av e-studier och flerformsstudier. Söktrycket
till utbildningarna kunde vara bättre även om
antagningssiffrorna under senare delen av
året pekade på en förändring mot det bättre.
Folktinget diskuterade också med Jenni
Tirronen, chef för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Helsingfors stad. Över en
tredjedel av personalen inom småbarnspedagogiken är formellt obehörig. Situationen
kommer att försvåras 2030 då minst två
tredjedelar av den personal som arbetar
med fostran, undervisning och vård och som
räknas in i personaldimensioneringen bör ha
behörighet som lärare eller socionom inom
småbarnspedagogik. Av dessa ska vidare
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

minst hälften ha behörighet som lärare inom
småbarnspedagogik. Övrig personal ska ha
minst behörighet som barnskötare inom småbarnpedagogik. Fram till 2030 behöver Helsingfors stads svenskspråkiga småbarnspedagogik 170 lärare inom småbarnspedagogik
eller socionomer inom småbarnspedagogik.
Folktinget dryftade situationen med KT
Kommunarbetsgivarna, arbetsmarknadsombudsman Canelia Wessman. Inom den kommunala småbarnspedagogiken finns drygt
15 000 lärare, en tredjedel avgår med pension
fram till 2029. Den nya lagen om småbarnspedagogik medförde en ny uppgift - socionom inom småbarnspedagogik. Arbetsgivaren avgör i vilken mån en socionombefattning
inom småbarnspedagogiken används, men en
aktiv användning är nödvändig för att förse
branschen med arbetskraft. I lagen betonas
det mångprofessionella samarbetet på daghemmet. Målet är att varje yrkesgrupp har sin
egen ansvarsroll inom fostran, undervisning
och vård. KT uppmanar arbetsgivarna att
ta fram en uppgiftsbild för socionom inom
småbarnspedagogik som motsvarar de behov
arbetsgivarna har.
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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

En historisk vårdreform
Arbetet med social- och hälsovårdsreformen
har varit högaktuellt i Folktingets verksamhet. Reformberedningen gick i början av
året in på sin slutsträcka då behandlingen av
regeringens proposition inleddes i riksdagen.
Folktinget kallades under våren till sakkunnighöranden i såväl social- och hälsovårdsutskottet som grundlagsutskottet samt lämnade
skriftliga utlåtanden till riksdagens utskott.
Folktinget framhöll i sina utlåtanden
att vårdreformen som helhet utgör en god
grund för de tvåspråkiga välfärdsområdenas
möjligheter att förverkliga de språkliga rättigheterna, och öppnar möjligheter att även
förbättra tillgången till tjänster på svenska.
Eftersom det är viktigt att tvåspråkiga
strukturer planeras från beredningens början
beslöt Folktingets och Kommunförbundets
gemensamma VPS-arbetsgrupp (Vård på
svenska) att inleda ett förarbete i syfte att
trygga förverkligandet av den svenskspråkiga
servicen även i praktiken. Parallellt med riksdagsbehandlingen tog därför VPS-gruppen
fram ett stödmaterial riktat till de tvåspråkiga
välfärdsområdena med verktyg för hur man
skapar tvåspråkiga strukturer.

VPS-gruppens stödmaterial
Materialet har sammanställts med hjälp av
redan existerande information och utredningar, till exempel Nyland 2019-projektet.
Materialet bygger även på diskussioner med
ett nätverk av olika aktörer, såsom berörda
ministerier, representanter för tredje sektorn
och Kårkulla samkommun. I arbetet med att
ta fram materialet har VPS-gruppen etablerat
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goda kontakter till välfärdsområdena. Dessa
kontakter har gruppen byggt vidare på och
det finns därmed goda förutsättningar att
välfärdsområdena kommer att använda sig av
materialet. I den nya nationalspråksstrategin
slås det fast att välfärdsområdena ska ta i bruk
stödmaterialets verktyg för tryggandet av
de språkliga rättigheterna i de tjänster som
välfärdsområdena producerar. Även socialoch hälsovårdsministeriets officiella handbok
för välfärdsområdesfullmäktig hänvisar till
stödmaterialet.
Stödmaterialet presenterades i maj på ett
välbesökt webbinarium och i juni fattade
riksdagen det historiska beslutet att godkänna vårdreformen. Stödmaterialet fanns då
färdigt att tillgå och kunde därmed erbjudas
i ett tidigt skede till områdenas beredning.
Stödmaterialet har även översatts till finska.
Efter välfärdsområdesvalet i januari 2022
kommer VPS-gruppen att bjuda in de nya förtroendevalda i de tvåspråkiga välfärdsområdena till ett utbildningstillfälle om materialet.
På initiativ av VPS-gruppen uppmärksammades även behovet av extra finansiering för
de två lagstadgade svenska specialuppdragen
som tilldelades Västra Nylands och Egentliga
Finlands välfärdsområden. VPS-gruppen
bistod välfärdsområdena vid utformningen
av statsunderstödsansökningarna, som beviljades under hösten.
I slutet av året tillades representanter från
de tvåspråkiga välfärdsområdenas temporära
beredningsorgan till VPS-gruppens medlemmar för att på bästa sätt kunna bistå med stöd
i beredningen. Efter välfärdsområdesvalet
när beredningen övergått till områdenas
fullmäktige kommer VPS-gruppens arbete att
fokuseras på det konkreta förverkligandet av
stödmaterialets verktyg i områdenas förvalt-

VPS-gruppen
har etablerats
som ett
tongivande
samarbets
organ på
området för
svenska frågor,
och kommer
att fortsätta
vara en viktig
plattform för
Folktingets
arbete med att
bevaka
genomförandet
av vårdrefor
men.
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Folktinget
satsade på en
valkampanj inför
välfärdsområdesvalet. Vi ville
informera om
valet och vilken
inverkan valet
har på
framtidens
svenskspråkiga
service och
varför det var
särskilt viktigt
att rösta i det
första
välfärdsområdesvalet. I
december
lanserades en
video med kända
finlandssvenska
personer som
uppmanade
medborgarna att
använda sin röst i
valet och rösta
på någon som
värnar om
tvåspråkig
service. På
bilden
ärkebiskop
emeritus John
Vikström som
deltog i
kampanjen.

ning och organisation. VPS-gruppen har etablerats som ett tongivande samarbetsorgan
på området för svenska frågor, och kommer
att fortsätta vara en viktig plattform för Folktingets arbete med att bevaka genomförandet
av vårdreformen.

till de nya svenskspråkiga linjerna. Folktinget
fortsätter bevaka frågan bland annat genom
att följa upp medborgarinitiativet i riksdagen
om avgiftsfri psykoterapeututbildning samt
social- och hälsovårdsministeriets utredning
av utbildningens reformbehov.

Psykoterapeututbildning på svenska
Folktinget följde upp frågan om tillgången
på svenskspråkig personal och resultatet av
utredningen ”Vart försvinner den svenskspråkiga vårdpersonalen?” (som presenterades i
november 2020). Social- och hälsopolitiska
utskottet fortsatte arbetet genom att synliggöra bristen på svenskspråkiga psykoterapeututbildningar. I februari sammankallade
utskottet centrala aktörer till en diskussion
om problematiken. Glädjande nog meddelade
både Helsingfors universitet och Åbo Akademi efter utskottets diskussion med efterföljande publicitet att de kommer att inleda
psykoterapeututbildningar på svenska under
2022. Problemet kvarstår dock att utbildningen klassas som fortbildning och inte specialiseringsutbildning, och är därmed inte avgiftsfri. Detta kan indirekt leda till få sökande
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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KULTUR OCH MEDIA

Folktinget ger
varje år ett
utlåtande till
undervisningsoch kultur
ministeriet om
understödet till
tidnings
pressen på de
nationella
minoritets
språken.

I oktober meddelade ägarna att nyhetsbyrån
SPT (Svensk presstjänst) kommer att lägga ner
sin verksamhet vid årsskiftet. SPT:s ägare var
de finlandssvenska mediehusen KSF Media,
HSS Media och ÅU. Motiveringen löd att det
är olönsamt för tre små mediehus att driva en
egen nyhetsbyrå. Folktinget ger varje år ett
utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om understödet till tidningspressen
på de nationella minoritetsspråken. SPT har
varit den största enskilda mottagaren av
stödet. Vad som sker med pengarna som tidigare betalats till SPT är oklart. Under hösten
inledde Tankesmedjan Magma en utredning
om möjliga samarbetsformer mellan de
finlandssvenska mediehusen. I utredningen
deltar Svenska Yle, KSF Media, HSS Media och
ÅU Media och görs av Jens Berg. Folktinget
följer med utvecklingen och kommer att ta
del av utredningen.
Det har igen varit ett ytterst besvärligt och
tärande år för kulturfältet på grund av coronapandemin. De finlandssvenska teatrarna
har lidit mycket, men även övriga mindre
aktörer som är beroende av publik och
evenemang. Folktinget har i samband med
Svenska veckan och Svenska dagen prioriterat
finlandssvenska aktörer.

Utskottsarbete
Flera sakkunniga har hörts av Folktingets
kultur- och medieutskottet.
Utskottet har diskuterat etikfrågor med
representanter för Svenska Yle. Det finns
mängder av informationskällor att inhämta
sin information ur. Friheten ger möjlighet
att välja bara det som intresserar en själv.
Public service mediernas uppgift att ge
sanningsenlig information blir allt viktigare.
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Finlandssvenska medier konkurrerar inte
med varandra, men nog om uppmärksamheten med amerikanska internetjättar.
Det här blir journalistikens utmaning. Yles
journalistik ska vara opartisk, verifierad och
faktabaserad. Förtroendet till medier kan inte
vara den enda mätaren. Journalistiken ska
handla om att reda ut och förklara saker ur
flera synvinklar.
Den grundläggande konstundervisningen
har varit ett annat tema som utskottet behandlat. Det talas mycket om hur barn och
unga mår, och betydelsen av kulturen för
barns och ungas välmående. Inget land har ett
motsvarande system för den grundläggande
konstundervisningen, som vi har i Finland.
Utbildningen förbereder för en professionell
nivå, men kan också ses som en rolig hobby.
Musiken har de längsta traditionerna och
över 90 procent av statens understöd för den
grundläggande konstundervisningen går hit.
Mediekonsten får det minsta stödet. Ordkonstens andel är också mycket liten, via den ges
de svenskspråkiga barnen en möjlighet att
lära sig språkets alla delar genom berättande,
skrivande och fantasi. Fler kommuner önskas
erbjuda ordkonsttimmar.
Barnteaterns betydelse som kulturform har
behandlats av utskottet. Teater som upplevts
vid ung ålder präglar barns och ungas framtida
syn på kulturevenemang. Teatrarnas kontakt
till beställarna är viktig (lärare, rektorer).
Utbudet av barnteater är bra i Svenskfinland,
men regionvis kunde det göras mer. Publikarbete och teaterpedagogik eller dramapedagogik upplevs som viktiga av beställarna. Med
dramaövningar bearbetar publiken den upplevelse man varit med om. Genom publikarbetet
blir konstupplevelsen en större pedagogisk
helhet, och behovet av svenskspråkigt publikarbete och dramapedagogik för svensktalande
barn och unga är stort.
19

 De
finlandssvenska
integrationsdagarna ordnades
digitalt och
lockade över 140
deltagare. Temat
var en hållbar
integration 2030
och huvudtalare
var den
rikssvenske
författaren Navid
Modiri som lyfte
upp frågan om
hur vi kan prata
om integration.
 Henrika Nordin
från
Bildningsalliansen och
Stephanie
Lindberg från
Folktinget var
arrangörer.
 Folktinget gav
ut nyversioner av
broschyrerna om
det svenska i
Finland: Swedish
in Finland,
Ruotinkielisenä
Suomessa.
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INTEGRATION AV
INVANDRARE PÅ SVENSKA
Fakta om
integrationsdagarna
• Integrationsdagarna ordnades för
första gången år
2016 som ett
resultat av arbetet
inom Folktingets
integrationsforum.
• Dagarna riktar sig
till de som arbetar
med
integrationsfrågor,
nyanlända,
beslutsfattare,
utbildningsanordnare, arbetsgivare
och tredje sektorn
och de som är
intresserade av
frågan.
Integrationsdagarna ger
deltagarna en
möjlighet att
nätverka och dela
med sig av
fungerande
erfarenheter.
• Dagarna ordnas i
samarbete med
Bildningsalliansen
och är ett populärt
evenemang som
lockar över 100
deltagare. ”

Folktinget informerar fortgående om de
språkliga rättigheterna i integrationsprocessen, om integrationsstigarna i Svenskfinland,
samt stöder enskilda personer i deras kontakt
till integrationsmyndigheter.
Folktinget och Bildningsalliansens gemensamma projekt ”Integration på svenska”
avslutades vid årsskiftet 2021–2022. Tanken
med projektet var att kartlägga, förtydliga
och skapa hållbara strukturer och smidigare
stigar för integration på svenska i Finland,
som ska leda till såväl arbetsmöjligheter som
social inkludering. Inom ramen för projektet
fanns en påverkansgrupp, som träffats två
gånger under året i form av rundabordsdiskussioner. Gruppen har diskuterat aktuella
integrationsfrågor och påverkansmöjligheter
gentemot beslutsfattare och tjänstemän. I
påverkansgruppen deltog personer från utbildningssidan, forskare, de som arbetar med
integrationsfrågor och tredje sektorn.
Fokus har varit på arbetet mot myndigheterna inom ramen för den kommande
integrationspolitiska redogörelsen. Under det
första mötet diskuterade påverkansgruppen
den integrationspolitiska redogörelsen och
vilka tyngdpunkter vi gemensamt ville lyfta
upp. Under det andra mötet diskuterade vi
påverkansgruppens framtid. Påverkansgruppen bestämde att dess arbete bör fortsätta
även om projektet tar slut. Det konkreta
resultatet av påverkansgruppens arbete syns
i skrivningarna i den integrationspolitiska
redogörelsen, där integrationen på svenska
för första gången lyfts upp som ett fullgott
alternativ, och i nationalspråksstrategin som
betonar vikten av att integreras i språkgemenskapen.
Folktingets nätverk med bildningsdirektörer och ansvariga direktörer för det svenska i
de största tvåspråkiga kommunerna höll sitt
första möte i januari. Inledare på mötet var
Gun Oker-Blom, som presenterade utredningen om den svenskspråkiga utbildningens
framtid i Finland och Vanessa Westerlund
som presenterade utredningen om integration i Helsingfors.
Folktinget startade tillsammans med Kommunförbundet ett nätverk för integrations-
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koordinatorerna i tvåspråkiga kommuner
år 2021. Anna Bruun, som arbetar som
konsultativa tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet, inledde det första mötet och
presenterade den integrationspolitiska redogörelsen. Det andra mötet var gemensamt för
bildningsdirektörerna och integrationskoordinatorerna. Under mötet fick vi ta del av
regeringens handlingsprogram mot rasism,
som presenterades av specialsakkunniga
Katriina Nousiainen. Vi fick också lyssna på en
presentation om projektet ”Föräldrar i fokus”,
som presenterades av Marie Granbacka
(Bildningsalliansen) och Petra Högnäs (Hem
och skola).

De finlandssvenska
integrationsdagarna
Temat för integrationsdagarna var hållbar integration 2030. På grund av coronapandemin
ordnades integrationsdagarna helt på distans.
Evenemanget lockade 140 deltagare, vilket är
fler än tidigare.
Integrationsdagarna öppnades av justitieminister Anna-Maja Henriksson. Anna
Bruun, konsultativ tjänsteman vid arbets- och
näringsministeriet redogjorde efter detta
för den integrationspolitiska redogörelsen.
Därefter följde en diskussion om vad redogörelsen innebär för Svenskfinland. I debatten
deltog Catharina von Schoultz, rektor för
Borgå Folkakademi, Ulf Stenman, direktör
för svenska enheten vid Kommunförbundet,
Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppens
ordförande och Ramieza Mahdi, erfarenhetsexpert och kommunpolitiker. Huvudtalare var
Navid Modiri, författare och samtalsaktivist,
som lyfte upp frågan om hur vi kan prata
om integration. Under den andra dagen fick
vi ta del av doktoranden Jasmine Kelekays
inlägg om strukturell rasism i det finländska
samhället, workshops och Luca Maurizis, verksamhetskoordinator med fokus på mångfald
och frivilligverksamhet, väg till den svenska
integrationen. Som moderator under integrationsdagarna fungerade Daniel Olin.
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SPRÅKSKYDD

Folktinget ger råd åt personer som upplever
att de inte fått den service på svenska som
de har rätt till. Folktinget tar kontakt med
myndigheterna och påminner dem om deras
språkliga skyldigheter. På det här sättet
önskar Folktinget skapa en större medvetenhet om hur språklagstiftningen fungerar i
vardagen.
Folktinget mottog 118 språkskyddsanmälningar år 2021. Anmälningarna berörde
bland annat coronainformation, planläggningsärenden och digitala tjänster. Folktinget
samarbetade med olika aktörer för att främja
medvetenheten om de språkliga rättigheterna
hos medborgarna. Samarbetet med justitieministeriets enhet för demokrati, språk och
grundläggande rättigheter är viktigt, precis
som samarbetet med Kommunförbundet och
diskrimineringsombudsmannens kansli.
Folktinget har fortsatt att fokusera på större
helheter och proaktivt försöka påverka de
berörda myndigheterna då vi observerat
brister inom servicen på svenska under en
längre tidsperiod. En helhet som Folktinget
fokuserat på är patientombudsmän och hur
de nås av och för vidare anmälningar om
brister i den svenska servicen.

Exempel på
språkskyddsärenden
Planläggning
Folktinget tillfrågas med jämna mellanrum
om frågan i vilken omfattning informationen
om markanvändnings- och planläggningsärenden bör ges på båda nationalspråken.
Bland annat har det saknats information om
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ändringar i stadsplanen på svenska i en av
våra större tvåspråkiga städer. Inte heller
planbeskrivningarna har funnits på svenska
i informationsmaterialet. Vid informationskvällar om ändringar i stadsplanen har det
varken informerats om eller funnits skriftlig
information på svenska. I fråga om planläggning är lagstiftningen mycket tydlig. Den
väsentliga informationen ska ges på båda
nationalspråken redan i inledningsskedet
för att invånarna ska ges en verklig möjlighet
att kunna påverka. Folktinget kommer att
ordna ett webbinarium för att informera om
de språkliga skyldigheterna i samband med
planläggningar under våren 2022.

För tillfället
utvecklas
chattbottar
som ska kunna
ge service på
flera språk.

Identifiering via mobilcertifikat
En privatperson tog kontakt med Folktinget
under hösten för att påpeka att informationen
om hur man skapar ett mobilcertifikat inte
finns på svenska. Inte heller användarvillkoren finns översatta till svenska. Ett
flertal myndigheter, så som Myndigheten
för digitalisering och befolkningsdata (MDB)
och Skatteförvaltningen använder sig av
mobilcertifikat som en möjlighet för kunden
att identifiera sig när kunden loggar in på
myndighetens tjänster. Folktinget har inledningsvis kontaktat MDB för att påpeka att
informationen brister på svenska. MDB har
kontaktat mobiloperatören som myndigheten använder sig av för att påpeka att information om uppgörande och användarvillkor för
mobilcertifikat också bör finnas på svenska.

TE-byråns chatt
Folktinget kontaktades av en person som
påpekade att TE-byråns chatt fortsättningsVERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

vis endast betjänar på finska. Folktinget har
flera gånger varit i kontakt med TE-byrån de
senaste åren för att diskutera brister i servicen
på svenska och TE-byrån har gjort mycket
för att förbättra tillgången till sina tjänster på
svenska. För tillfället utvecklas chattbottar som ska kunna ge service på flera språk.
Psykologtjänsterna och karriärrådgivningen
har också utvecklats på svenska.

Pandemirelaterade språkskyddsfall
Folktinget har kontaktats om ett flertal fall
som berör coronapandemin. Bland annat
hade Åbo stad vaccinerat äldre vid ett serviceboende utan att informera om eventuella
biverkningar på svenska. Också arbetsplatshälsovården i Åbo hade endast informerat
om biverkningar på finska. Normalt omfattas
arbetsplatshälsovården inte av språklagen,
utan avgörande för den språkliga servicen är
upphandlingsavtalet, men coronavaccineringen är ett myndighetsbeslut och det är upp
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

till kommunerna att garantera den språkliga
servicen även om själva vaccinationen sköts
av arbetsplatshälsovården.
Information om coronavaccinationer som
riktats till personer som väntar på att få
genomgå en hjärt-eller lungtransplantation
eller som redan genomgått en transplantation
har också bara getts på finska. När Folktinget
kontaktade den ansvariga instansen visade
det sig att informationen som bäst översattes.
Ett flertal vaccinationsställen i huvudstadsregionen har endast informerat på finska
om eventuella biverkningar av vaccinet och
vart man bör vända sig om biverkningar
skulle uppstå. Esbo lovade att åtgärda saken
så fort som möjligt, medan Helsingfors inte
besvarade Folktingets påpekande om att
informationen också bör finnas på svenska.
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 Mark Levengood intervjuades på
Svenska dagen.
 Författaren Juha Itkonen fick
Folktingets förtjänstmedalj för sitt stora
intresse för att lyfta fram det svenska
språket. I samtal med Folktingets
viceordförande Johan Kvarnström.
 Fotografen Nayab Ikram och
sommelieren Ella Grüssner CromwellMorgan fick frågan hur doftar Åland?
 Professor Gustav Björkstrand höll
festtalet på Folktingets Svenska
dagen-fest i Karleby. Festen i Karleby
arrangerades i samarbete med Karleby
stad och Luckan i Karleby.
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SVENSKA DAGEN

Folktinget och Åland
firade svenska dagen
Hela sänd
ningen, Thomas
turné och
språkbaden
kan ses på Yle
Arenan.

Det var en intressant höst för många programarrangörer då covid-19-pandemin bara
fortsatte och många evenemang flyttades.
Folktingets svenskadagenfest hade länge
planerats att hållas i Mariehamn och så kunde
den också förverkligas. Pandemiläget var
lugnt på Åland under största delen av hösten,
vilket gjorde att festen kunde planeras och
genomföras. Till fest på Alandica kultur &
kongress inbjöds ålänningar och vänner av
det svenska språket. Festsalen fylldes till
sista plats och alla gästerna var glada över
att äntligen kunna träffas igen och ta del av
kulturprogrammet.
I likhet med tidigare år direktsändes Folktingets Svenska dagen-fest på Yle Fem och Yle
Arenan. Kring 42000 personer såg direktsändningen och 10400 har sett programmet
på Yle Arenan. Programmet sändes också via
Ålands tv och radio. Kvällens program innehöll prisutdelningar, intervjuer och musik
med inhemska och svenska artister. Kvällens
konferencierer var programledarduon Sonja
Kailassaari och Mårten Svartström tillsammans med Thomas Lundin.
För musikunderhållningen stod The
Mamas, Ulvens döttrar, Dan Karlström,
Tuukka Leppänen, Julia Korkman, Ilon och
Erik Sjöholm. Kvällens husband leddes av
Jan Simons. Thomas Lundin bjöd också på
Thomas turné till tre olika programpunkter
på Åland. Han besökte Skördefesten, träffade finskspråkiga på Åland och åkte ut till
Kobba Klintar med de tre internationella
operasångerskorna Therese Karlsson, Jenny
Carlstedt och Sofie Asplund. För sjätte året
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deltog finska kändisar i språkbadsalias med
Sonja Kailassaari och Mårten Svartström.
I badet syntes nyhetsuppläsaren Tommy
Fränti, medeldistanslöparen Ella Räsänen och
programledarduon Riku Rantala och Tunna
Milonoff.
Gäster i intervjusoffan var programledaren
och författaren Mark Levengood, sommelier Ella Grüssner Cromwell-Morgan och
fotografen Nayab Ikram, samt prisjury och
prismottagare.
Tre bekanta priser delades ut. Det fjärde
priset, Ålandsambassadörspriset, var ett
alldeles nytt pris som utdelades av och i
samarbete med Åland 100 och Ålands landskapsregering.
Årets klimathöjare blev skådespelaren
Christoffer Strandberg och Folktingets samvetspris gick till THL:s säkerhetschef Mika Salminen. Titeln Ålandsambassadör tilldelades
kocken och företagaren Michael Björklund.
Det fanns i år två mottagare av Bojan
Sonntag-priset varav Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK tog emot
sitt pris i Mariehamn. Det andra priset gick
till Finlands Svenska Ungdomsförbund. De
mottog sin utmärkelse i Helsingfors. Priset var
avsett för de finlandssvenska amatörteatrarna. Bojan Sonntag-priset ges för en insats
för det svenska språket i Finland. Juryn består
av styrelsen för Svenska Finlands folktings
garanter r.f.
Årets klimathöjare är ett pris som ges för
en gärning där den finlandssvenska samhörigheten på något sätt görs känd i Finland,
på ett vardagligt plan. Det handlar om att
uppmärksamma någon som gör att klimatet
inom det svenskspråkiga i Finland höjs och
stärks. Nomineringar togs emot via Svenska
Yles webbplats varefter en jury valde ut en
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vinnare. Jury var Siri Fagerudd, skådespelare och fjolårets vinnare av priset ”Årets
klimathöjare”, Andrea Reuter, filmproducent
och journalist, Jonas Wilén, bildkonstnär och
illustratör.
Folktingets samvetspris tillfaller någon eller
något som genom ord eller handling visat
prov på stort civilkurage under det gångna
året. Jury var Joachim Thibblin, Svenska
Teaterns teaterchef, Frank Johansson, verksamhetsledare Amnesty International och
Erja Yläjärvi, Hbl:s chefredaktör.
Utmärkelsen Ålandsambassadör uppmärksammar en levande person som på ett föredömligt sätt har ökat kännedomen om Åland.
Nomineringar togs emot via en webblankett
och en jury hade över 100 förslag att beakta.
Jury var lantrådet Veronica Thörnroos, Mark
Levengood, programledare och författare,
Katarina Gäddnäs, författare och präst och
André Karring, journalist och radiopratare.
Hela sändningen, Thomas turné och språkbaden kan ses på Yle Arenan.

Fest i Karleby
Folktinget välkomnade tillsammans med
Karleby stad och Luckan i Karleby till en
Svenska dagen-fest i Karlebysalen i stadshuset
lördagen den 6 november. Trots ett sämre
pandemiläge i Karlebytrakten deltog 80
personer i festligheterna.
Programmet bestod av musik med Philip
Järvenpää och en stråkkvartett ur Mellersta
Österbottens Kammarorkester. Karleby
ungdomsförening framförde en scen ur Brinnande tunnan. Professor Gustav Björkstrand
höll festtalet. Karlebys stadsdirektör Stina
Mattila och Folktingets förvaltningsutskotts
ordförande Mats Brandt framförde hälsningar. Konferencier var Lalle Broberg.

singfors borgmästare Juhana Vartiainen.
Folktingsmedaljören Marcus Rantala höll
ett tacktal. För musikunderhållningen stod
Trio Flamme. Ca 80 inbjudna gäster deltog i
festligheterna.

Folktingets förtjänstmedalj
Folktingsmedaljörer 2021 i alfabetisk ordning
Ann-Mari Audas-Willman, präst, kaplan i
Närpes församling, Nykarleby
Kim Berg, riksdagsledamot, Vasa
Karin Erlandsson, journalist och författare,
Mariehamn
Gunilla Holm, professor i pedagogik vid
Helsingfors universitet, Raseborg
Juha Itkonen, författare, journalist, Helsingfors
Ann-Marie Malmsten, jur.kand., lagstiftningsråd, Helsingfors
Monica Martens-Seppelin, rektor, utvecklingschef, Esbo
Ragny Mutka, pensionerad modersmålslärare, dialektentusiast, Karleby
Marcus Rantala, medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse, Helsingfors
Fritjof Sahlström, dekan vid fakulteten för
pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa,
Tim Sparv, fotbollsspelare, Helsingfors

Folktingsmedaljörer
Folktinget delade i år ut 11 förtjänstmedaljer
i samband med Svenska dagen. Förtjänstmedaljerna utdelades på Folktingets mottagningsfest i Helsingfors stadshus, på Svenska
dagen festen i Karleby och på Svenska dagen
festen i Mariehamn. Garantiföreningen för
Svenska Finlands folkting delade också ut
priset Bojan Sonntag till Finlands Svenska
Ungdomsförbund (FSU) och deras amatörteaterverksamhet för barn och unga, på Svenska
dagen mottagningen i Helsingfors stadshus.
På mottagningen i Helsingfors talade
folktingsordförande Sandra Bergqvist, Hel26
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 Finlandssvenska Ilon uppträdde inför
fullsatt sal i Mariehamn och tiotusentals
som firade Svenska dagen framför tv:n.
Svenska dagen-festen förverkligas med
understöd av Svenska kulturfonden och
Konstsamfundet och är ett samarbete med
Svenska Yle och Parad Media.
 Folktingets garanters Bojan
Sonntag-pris gick i år till två mottagare.
Garanternas ordförande Stefan Svenfors
gav det ena priset till Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK i
Mariehamn. Finlands Svenska
Ungdomsförbund, FSU mottog priset i
Helsingfors för vidare utdelning till de
finlandssvenska amatörteatrarna.
 Publik i Mariehamn.
 En ensemble ur Mellersta Österbottens
Kammarorkester uppträdde på festen i
Karleby.
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 Arne Alligator och Mimmit på svenska
bjöd på en digital barnkonsert under
Svenska veckan. Flera tusen barn och
barnasinnade tog del av konserten.
 Svenska veckan firas och uppmärksammas på många håll i Finland. Folktinget
samarbetar bland annat med Luckorna
och flera kommuner.
 Genom kulturprogram i Svenska veckan
vill Folktinget erbjuda svenskspråkig
kultur på platser där det inte alltid är
möjligt att tillgå. Bland annat ”Osynliga
Ninni” visades.

Fakta om Svenska veckan:
• Svenskfinlands största
kulturevenemang med
program på svenska.
• År 2021 arrangerades ca 280
evenemang och många
digitala program på 18 orter.
• Estimerad publikmängd är
över 30 000.
• Koordineras av Folktinget.
• Firas sedan år 2000 under en
vecka i samband med
svenska dagen.
• Finansieras av Svenska
Kulturfonden i Helsingfors,
Brita Maria Renlunds minne
och Tre Smeder.
Programmet finns på
www.svenskaveckan.fi
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SVENSKA VECKAN

Svenska veckan
I år välkomna
des Tavastehus
med i Svenska
veckannätverket.

Svenska veckan är Svenskfinlands största kulturevenemang och firas alltid i samband med
Svenska dagen den 6 november. I år firades
veckan 1-7 november. Folktinget fungerar
som ansvarig koordinator för evenemanget
och veckan firades i år på 18 orter. Orterna
som deltar är Uleåborg, Karleby, Kristinestad,
Vasa & Korsholm, Björneborg, Åbo, Kimitoön,
Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Tavastehus, Tammerfors, Lahtis,
Borgå och Lovisa.
Svenska veckan vill speciellt erbjuda barn
och unga möjligheten till varierande kulturupplevelser på svenska och väcka ett intresse
för olika sorters kultur. De flesta programnummer som arrangeras av Folktinget sker på
daghem och i skolor för att ge alla elever möjligheten att delta. Övriga evenemang är lokala
program som är öppna för alla intresserade.
Arbetsgrupperna på orterna består av bland
annat personer från de lokala Luckorna, från
stadens kulturtjänster och från olika svenskspråkiga organisationer och föreningar. Vi vill
väcka ett intresse för det svenska kulturutbudet bland den finskspråkiga befolkningen.
Därför bjuder vi även in språkbadselever och
finska vänelever till evenemangen. I år var
antalet barn och inbjudna lägre på grund av
covid19-restriktioner.
Till vår glädje kunde alla program ordnas
som planerat i år trots coronapandemin.
Publikmängderna var mindre på grund av
restriktioner och försiktighet att inte blanda
elever från olika daghem och skolor.
Ifjol började vi att parallellt med de fysiska
programmen även erbjuda och producera
digitalt program. I år bjöd Folktinget på en
barnkonsert bestående av musiklek och sång
av Mimmit på svenska och Arne Alligator.
Den sågs under veckan av många barn
runtom i Finland, oberoende av plats och
tid, visningarna på Youtube var över 2000.
Konserten och mycket annat material finns
i den digitala materialbanken på Svenska
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veckans webbsida och kan användas när som
helst av vem som helst, till exempel av skolor i
språkundervisningen.
I år välkomnades Tavastehus med i Svenska
veckan-nätverket. Tavastehus har endast 300
registrerade svenskspråkiga men många fler
tvåspråkiga och en mycket aktiv arbetsgrupp
som ordnade program för alla åldrar i staden.
Under veckan bjöds det på 18 svenskspråkiga
evenemang och över 1500 deltog i dem.
Förutom orterna fortsatte samarbetet
med Helsingfors universitetssjukhus (HUS).
Årets tema var att uppmuntra till mod hos
personalen i kontakten med patienter och att
ge svenskan ökad synlighet. HUS lanserade
även sitt språkambassadörsprogram internt
för hela personalen.
På svenskaveckan.fi är det möjligt för alla
att marknadsföra sina evenemang. Där samlas
även alla officiella programnummer per ort.
Folktinget bjöd på cirka 90 evenemang
under Svenska veckan. Det var stor bredd
på programmen och många nya aktörer var
med. Medverkande i år var Arne Alligator,
Finlandssvenskt filmcentrum, Mikael ”Gusse”
Andersson, Mimmit på svenska, Nylands
svenska ungdomsförbund, Raka Bananer, Red
Nose Company, Skottes Musikteater, Teater
Fabel, Teater Kojan, Teater Taimine, Teater
Tapir, Totem-teatern och Wasa Teater.
Folktinget vill också i fortsättningen bjuda
på fysiska program och finnas nära publiken.
Vi hoppas också kunna bjuda in en större
publik och bygga broar till barn och elever i
de finska skolorna. Det är viktigt att få känna
gemenskapen med den övriga publiken
men även att kunna uppleva dialogen och
interaktiviteten med skådespelarna. Många
av pjäserna har didaktiska inslag och erbjuder
förberedande material för lärarna. Samtidigt
vill vi fortsätta med att erbjuda digitalt
program för att kunna möjliggöra en större
variation av program och nå ut till en ännu
bredare publik oberoende av boningsort.
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SUOMIAREENA

Diskussionen
”Nätmobbning
av unga – och
vad sedan?”
kan ses på
folktinget.fi

Folktingets tema i år var nätmobbning bland
unga. Diskussionen ordnades den 14 juli
vid Allas Sea Pool i hjärtat av Helsingfors
med rubriken ”Nätmobbning av unga – och
vad sedan?” Den intressanta diskussionen
direktsändes via mtv.fi/suomiareena och kan
fortsättningsvis ses på Folktingets webbsida.
Den dansk-svenska aktivisten Emma Holten kom till Finland för att delta i vår panel.
Hon råkade för tio år sedan ut för sexuella
trakasserier på nätet och jobbar nuförtiden
som konsult och föreläsare om trakasserier
runt om i världen.
De övriga deltagarna i panelen var Anders
Adlercreutz, ordförande för Hem & Skola
i Finland och riksdagsledamot, Rikard
Lindroos, äldre konstapel i Västra Nyland,
Mirjam Malik, skolkurator i grundskolans
årskurs 1-6 i Helsingfors. Som moderator
fungerade journalisten Jeanette Björkqvist.

idéer och ge stöd till dem som arbetar med
unga för att motarbeta mobbning. Vi ordnade
tre pjäser med efterföljande diskussion som
leddes av en moderator. Pjäserna ordnades
18.10 på Wasa Teater, 19.10 på Åbo Svenska
Teater och 26.10 på Musikskolan Sandels i
Helsingfors. Det var inte så många i publiken,
vilket gjorde att publiken aktivt deltog i
diskussionen. Publiken var överens om att
detta är en pjäs som alla unga och vuxna som
jobbar med barn borde se.

Folktinget erbjöd FULET
För att få större synlighet för ett viktigt
ämne fortsatte vi med temat mobbning på
hösten. Vi samarbetade med Nylands svenska
ungdomsförbund (NSU) och deras pjäs med
samma tema. Pjäsen ”FULET – en skräckfylld
enaktare om mobbning” baserar sig på en
novell med samma namn av John Ajvide
Lindqvist och hade premiär i oktober.
Pjäsen riktar sig till en skolpublik från
årskurs sju till andra stadiet. Efter premiären
i Helsingfors beställde vi tre föreställningar av
NSU för att ge uppmärksamhet åt temat och
riktade oss till vuxna som jobbar och möter
unga vuxna i sin vardag. Vi ville erbjuda pjäsen och den efterföljande diskussionen med
publik och skådespelare för att utbyta tankar,
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Fakta om SuomiAreena:
• Folktinget har deltagit i
SuomiAreena sedan sommaren
2012. SuomiAreena är Finlands
största forum för samhällsdiskussioner i ledig miljö i Björneborg
och arrangeras av MTV och
Björneborgs stad.
• Förra året satte coronapandemin
stopp för hela evenemanget och i
år arrangerades endast
diskussioner, i Björneborg och för
första gången i Helsingfors 12-16
juli.
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NORDISK OCH
INTERNATIONELL
VERKSAMHET

Folktinget har under många år arbetat med
att utbyta erfarenheter och stärka kontakter
till andra mindre talade språk och språkminoriteter i Norden och i övriga Europa. Det
internationella arbetet hade en kort paus
under ett par år på grund av att personresurser saknades, men Folktinget har nu igen
återupptagit arbetet med att sprida kunskap
om Finlands tvåspråkighet och modeller som
tillämpas här samt ta del av lyckade lösningar
hos andra språkminoriteter.
Det nordiska samarbetet är särskilt viktigt
för Folktinget och kontakterna till bland
annat Finlands ambassad i Stockholm,
Ruotsinsuomalaisten keskuslitto (RSKL),
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
(FRIS), Finlandsinstitutet och med Finsksvenska handelskammaren har stärkts genom
möten och dialog. Mötena har resulterat i
att under våren 2022 kommer Folktinget att
tillsammans med Finlands ambassad i Stockholm att ordna ett seminarium i Stockholm
som belyser finlandssvenskarnas och sverigefinländarnas situation. Folktinget är också
delaktig i Finlandsinstitutets projekt Tur och
Retur, som handlar om att stoppa hjärnflykten, och att sänka tröskeln för finländare, och
speciellt finlandssvenskar, att flytta tillbaka
till Finland. I det här projektet är Folktinget
en av medlemmarna i styrgruppen.
Folktinget har även samarbetat med
Finland Samfundet och ordnade i juni ett
hörande av utlandsfinlandssvenskar om hur
man borde beakta finlandssvenskarna i den
kommande utlandsfinländarstrategin.
I december ordnade Folktinget tillsammans
med Nordiska ministerrådet ett seminarium,
som också sändes digitalt, om språk och
näringsliv, och närmare bestämt om nyttan
av svenskan inom näringsliv och handel i
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Norden. Som talare på seminariet var bland
annat ambassadör Maimo Henriksson samt
representanter för Finnair och Ålandsbanken.
Seminariet kommer att ordnas på nytt för en
ny publik under våren 2022 i Tammerfors.
På självständighetsdagen höll Anna Jungner-Nordgren festtalet på självständighetsfesten för finlandssvenskar i Göteborg, och hon
belyste i talet det arbete som Folktinget gör
och vilka utmaningar som finns för svenskan
i Finland.
Folktinget har även engagerat sig på det europeiska planet. Folktinget är fortsättningsvis
medlem i det europeiska nätverket Network
to Promote Linguistic Diversity (NPLD).
NPLD är ett nätverk där Folktinget var en av
de grundande medlemmarna och vars syfte
är att utbyta goda exempel men också att
tillsammans ha ett gemensamt lobbyarbete
gentemot bland annat Europaparlamentet
och lyfta fram mindre talade språks betydelse
och värna om språkliga rättigheter.
I februari deltog folktingssekreterare
Christina Gestrin i ett webbinarium om
språkbad, där hon berättade om hur språkbad
ordnas i Finland. Evenemanget ordnades av
NPLD. Folktinget ordnade också i september
i samarbete med NPLD ett välbesökt webbinarium om integration och minoritetsspråk,
och publiken fick ta del av hur man resonerar
kring detta i andra tvåspråkiga länder och
regioner. Exempel presenterades om hur man
gör i Katalonien, i Wales och i Kanada.
I november ordnades NPLD:s årsmöte och
en konferens på Mallorca. Från Folktingets
sida deltog Christina Gestrin och Anna
Jungner-Nordgren. Jungner-Nordgren deltog
i NPLD:s styrelsemöte och årsmöte, medan
Gestrin höll ett anförande på den konferens
som ordnades i anslutning till mötet. Temat

NPLD:s syfte är
att utbyta goda
exempel och
att tillsammans
lobba mot
bland annat
Europaparla
mentet och
lyfta fram
mindre talade
språks
betydelse och
språkliga
rättigheter.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

 Folktinget
ordnade
tillsammans med
Federal Union of
European
Nationalities
(FUEN) och i
samarbete med
Hanaholmen en
konferens i
oktober.
Konferensen
handlade om
minoriteterna
och
språkgrupperna i
Norden.
 Anna
Jungner-Nordgren, som är
Folktingets
sakkunniga i
internationella
och nordiska
frågor, valdes till
viceordförande
för NPLD.

för konferensen var språkinlärning i olika
språkliga kontexter i Europa.
Inför årsmötet hade de katalanska representanterna, stödda av fem andra språkminoriteter, närmat sig Folktinget och önskat att
Folktinget genom Anna Jungner-Nordgren,
ställer sig till förfogande för den vice ordförande post som skulle tillsättas vid årsmötet.
På årsmötet valdes Anna Jungner-Nordgren
enhälligt till vice ordförande. Mandatperioden är på två år.

Konferens på Hanaholmen i oktober
Folktinget ordnade tillsammans med Federal
Union of European Nationalities (FUEN) och
i samarbete med Hanaholmen en konferens
den 14–15 oktober om minoriteterna och
språkgrupperna i Norden, samt det mervärde
som de utgör för de nordiska ländernas
ekonomi. Fokus låg på Norden, men med
kommentarer och talturer av representanter för mindre talade språk i övriga Europa.
Målsättningen att lyfta upp mindre talade
nationalspråk, svenska i Finland och färiska
och grönländska i Danmark, samt minoritetsspråk som samiska, finska i Sverige och tyska
i Danmark uppnåddes tack vara intressanta
och informativa presentationer om samtliga
minoritetsspråk i Norden. De olika folkgruppernas kulturella, sociala och språkliga behov
belystes också.
Flera föredrag bidrog med argument om
flerspråkighetens ekonomiska mervärde.
Bland annat nationalekonom Bengt-Arne
Wickström från Andrassy-universitetet i Ungern visade att Finlands tvåspråkighet har ett
mervärde som gynnar hela landets ekonomi
och bidrar till Finlands bruttonationalpro-
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dukt. Kjell Skoglund, VD för Finsk-svenska
handelskammaren, förklarade att också det
finska språket har ett motsvarande mervärde
i Sverige. Anja Peist, tjänsteman med ansvar
för samarbetet mellan den danska regionen
Sönderjylland och den tyska regionen
Schlweswig, berättade hur minoritetsspråken
tyska i Danmark och danska i Tyskland bidrar
till gränsöverskidande samarbete och investeringar i regionerna.
Konferensen ordnades som ett fysiskt
evenemang på Hanaholmen, men sändes
också direkt digitalt. Trots coronapandemin
så samlade konferensen över 90 deltagarna
från närmare 40 regioner och över 30 länder.
Konferensen var lyckad, och fick synlighet i
de flesta finlandssvenska dagstidningar.

33

INFORMATION OCH
REPRESENTATION

Folktinget webbplats, www.folktinget.fi
förnyades och blev tekniskt mer tillgänglig.
Informationsvideon på finlandssvenskt teckenspråk och lättläst material publicerades.
Folktinget skrev 74 nyhetsartiklar på sin
webbplats under året. Folktinget äger också
projektwebbplatsen www.svenskaveckan.
fi. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube
användes flitigt som kommunikationskanaler.
Folktingets podd från 2020 finns kvar på olika
poddplattformar. På Facebook har Folktinget
nästan 2400 följare, på Instagram 880 följare
och på Twitter 1070. Folktinget skickar pressmeddelanden per e-post och håller direktkontakt till medier. Folktinget medverkade
som samarbetspart i Polisyrkeshögskolans
svenskspråkiga poddavsnitt ”Allas poliser”.

24.8
24.8

3.9
9.9
22.10

5.11
6.11
24.9
2.12

Mediesynlighet och
pressmeddelanden

9.12

Pressmeddelanden

Övrigt

11.1

2.3

28.1
3.2
31.3

23.4
18.5

25.5
23.6
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Folktinget satsar på det nordiska
samarbetet
Ny ordlista ska hjälpa och inspirera ryskspråkig vårdpersonal
Sju partier deltar i Folktingets
mandatfördelning
Folktinget och Kommunförbundet skapar nätverk för integrationskoordinatorer i tvåspråkiga
kommuner
Resolution antagen vid Folktingets session
Vårdreformen öppnar möjligheter att trygga den tvåspråkiga
servicen - stödmaterial för de
tvåspråkiga välfärdsområdena
presenterades idag
Tvåspråkiga familjer är viktiga för
Svenskfinlands framtid
Folktingets 75 nya ledamöter
valda

7.4

22.4

13.7

2.10
4.10
12.10

Folktingets extra session valde
styrelse
Resolution antagen: Folktinget:
Ställ upp som kandidat och använd din
rösträtt i välfärdsområd
esvalet
Svenska dagens huvudfest ordnas
i år i Mariehamn
Christine Kotzev ny specialsakkunnig på Folktinget
Hämeen Sanomat intervjuade
Maria Larma om Svenska veckan
– Tavastehus ny ort
Folktingsmedaljen 2021
Prisvinnare på Svenska dagen
2021
Integrationsdagarna: Mer integration på svenska
Folktinget välkomnar nationalspråksstrategin
Språkberättelsen: Finskspråkiga
är nöjdare med polisen än 		
svenskspråkiga
Insändare: Språkkunskapslagen
bör ses över
Insändare om räddningsmannautbildningen i flera finlandssvenska dagstidningar
Insändare: Det behövs en
nationell struktur och nationella
målsättningar för integration på
svenska 1.10 Intervju i Ålands
radio om Svenska dagen på Åland
Intervju med Emma Holten om
Folktingets diskussion på SuomiAreena
Intervju i Nya Åland om Svenska
dagen på Åland
Intervju i Ålandstidningen om
Svenska dagen på Åland
Intervju i Yle Vega om nomineringen till Årets klimathöjare och
Svenska dagen på Åland
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14.10

25.10
6.11

Insändare om Postens service i
flera finlandssvenska dagstidningar
Insändare om Johan Häggmans
rapport i HBL
Intervju i Yle Vega om Svenska
dagen

Samarbeten och
arbetsgrupper
Folktinget samarbetar med många organisationer och aktörer: Finlands riksdag, regering
och ministerier, särskilt inrikesministeriet,
justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet, partier och riksdagsgrupper. Ålands
landskapsregering, Åland 100, tvåspråkiga
kommuners beslutsfattare och tjänstemän,
myndigheter så som polisförvaltningen,
nödcentralsverksamheten och räddningsväsendet. Diskrimineringsombudsmannen,
justitieombudsmannens kansli, justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig
rätt vid statsrådets kansli. Nationalspråksstrategins styrgrupp vid justitieministeriet,
Delegationen för språkärenden vid justitieministeriet, Delegationen för likabehandlingsärenden, Digi i vardagen-delegationen vid
finansministeriet, Utvecklingsprogrammet
Utbildning för alla vid undervisnings- och
kulturministeriet, Utvecklingsprogrammet
Rätt att kunna vid undervisnings- och kulturministeriet, Delegationen för statens skolhem
och fängelsets familjeavdelning, svenska sektionen, Arbetsgrupp för beredning och samordning av regeringens handlingsprogram för
bekämpning av rasism och diskriminering
och för främjande av goda relationer mellan
olika befolkningsgrupper, Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen
toimeenpanon sidosryhmäverkosto. Landsbygdspolitiska delegationen vid jord- och
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skogsbruksministeriet, Kommunförbundets
svenska enhet, Samarbetsförbundet kring
funktionshinder (SAMS), Det Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala
området (FSKC), Intresseorganisationen för
svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland FDUV,
SOSTE (Finlands social och hälsa rf), Kårkulla
samkommun, Folkhälsan, sjukvårdsdistrikt
och minoritetsspråksnämnder, VPS-arbetsgruppen (Vård på svenska), Svenska nätverket
för barn-, ungdoms- och familjetjänster.
Utbildningsstyrelsen, Finlands Svenska Lärarförbund, Svensklärarna i Finland, Förbundet
för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL), Institutet för hälsa och välfärd
(THL), läroinrättningar, högskolor. Svenska
kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i
Finland, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen
Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder,
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Svenska Kulturfonden i Björneborg och andra fonder och
stiftelser. Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto,
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige,
Sverigefinska delegationen, Network to
Promote Linguistic Diversity (NPLD), Federal
Union of European Nationalities (FUEN),
Finlands ambassad i Sverige. Påverkansgruppen inom integration, Bildningsalliansen rf,
Finlands bästa översättarnätverk, Luckorna,
Svenska veckan-orterna, Språkambassadörerna, Språköarna, Svenska Yle, de finlandssvenska mediehusen, Parad Media, MTV,
Webbhuset, Tredje sektorns informatörer,
Tankesmedjan Magma, Agenda, Sydkustens
landskapsförbund, Nordisk kulturkontakt,
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige
och Finland, olika företag; Hotell Arkipelag,
Alandica kultur & kongress.
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EKONOMI

Folktingets verksamhet har varit aktiv under år 2021. Ett nytt folkting utsågs i samband med
kommunalvalet i juni. På grund av coronapandemin flyttades kommunalvalet från april till
juni. Folktingets ordinarie session hölls den 23 april på den digitala plattformen Zoom. Sessionen godkände bokslutet för år 2020. Den 24 augusti ordnades en extra session på Zoom med de
nya folktingsledamöterna och en ny styrelse för Folktinget utsågs. Coronapandemin innebar att
största delen av alla möten hölls digitalt.
Räkenskapsperioden uppvisar ett överskott på 75 euro. Folktingets viktigaste finansieringskälla
är det statsbidrag som staten beviljar för Folktingets lagstadgade verksamhet. Det beviljade
statsbidraget var 773 000 euro. Därtill har de tvåspråkiga kommunerna stött Folktinget med
sammanlagt 8662 euro och Folktingets garanter med 47 700 euro. Folktinget erhöll sammanlagt 180 500 i verksamhetsbidrag av fonder och stiftelser och 204 500 i projektbidrag.
Projektbidragen har riktats till Svenska veckan, Svenska dagens televiserade fest, seminariet
som ordnades i samarbete med FUEN om språkliga minoriteter och det ekonomiska mervärdet
och för nya utgåvor av broschyrerna ”Ge ditt barn en gåva” och ordboken ”jag finns här för dig”.
Folktinget har mottagit verksamhetsbidrag och projektstöd av Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Litteratursällskapet i
Finland, Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och William Thurings stiftelse.
De största kostnaderna hänför sig till personalens löner och bikostnader som sammanlagt var
629 822 euro. Folktingspersonalen utökades med en person från årets början och har bestått av
nio heltidsanställda. Den näst största fasta kostnaden är hyreskostnaden för Folktingets kansli
på Snellmansgatan 13. Årshyran var 92 602 euro. Folktingets arbete med en framtidsstrategi har
kostat sammanlagt 54 053 euro. Kostnaderna uppstod av strategidagarna för Folktingets förtroendevalda i november samt av utgifter för konsulttjänster. Kostnader för program och artister
under Svenska veckan och Svenska dagen uppgick till 149 862 euro.
Balansräkningen uppvisar tillgångar på 260 401 euro. Det egna kapitalet uppgick till 25 384
euro.
Folktingets långfristiga skulder består av lån från Folktingets garanter. Summan består av 21 900
euro och är en betalning för Folktingets hyresgaranti.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till sessionen för Svenska Finlands folkting
Revision av bokslutet
Uttalande
Jag har utfört en revision av bokslutet för Svenska
Finlands folkting för räkenskapsperioden 1.1.– 31.12.2021.
Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och
noter till bokslutet.
Enligt min uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild
av folktingets ekonomiska ställning samt av resultatet av
dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande
stadganden gällande upprättande av bokslut och det
uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet
Jag har utfört min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Mina skyldigheter enligt god revisionssed
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid
revision av bokslutet. Jag är oberoende i förhållande till
folktinget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den
av mig utförda revisionen och jag har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar för bokslutet
Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för
att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av
bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen för
bedömningen av folktingets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera
folktinget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av
bokslutet
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i bokslutet.
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Som del av en revision enligt god revisionssed använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
Skaffar jag mig en förståelse av den del av folktingets
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• Utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om folktingets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om bokslutet. Mina slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en folktinget inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• Utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i bokslutet, däribland
upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.
Jag kommunicerar med dem som har ansvar för folktingets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som
jag identifierat under revisionen.

Helsingfors, den 24 mars 2022
Rabbe Nevalainen, CGR
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING

1.1 - 31.12.2021

1.1 - 31.12.2020

221 986,65

198 660,00

-629 822,14

-581 444,85

ORDINARIE VERKSAMHET
Intäkter
Kostnader
Personalkostnader

-8 853,57

-11 804,65

Övriga kostnader för ordinarie verksamhet 	-592 451,52

Avskrivningar

-540 216,69

		

-1 231 127,23

-1 133 466,19

Ordinarie verksamhetens underskott

-1 009 140,58

-934 806,19

Investerings-och finansieringsverksamhet
Kostnader 	

-646,67 	-623,98

		

-646,67

-623,98

-1 009 787,25

-935 430,17

RESULTAT AV DEN
EGENTLIGA VERKSAMHETEN
ÖVRIG VERKSAMHET
Allmänna bidrag
Intäkter
		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT
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1 009 862,57 	

935 572,64

1 009 862,57

935 572,64

75,32

142,47

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

31.12.2021

31.12.2020

26 560,76

35 414,33

26 560,76

35 414,33

Övriga fordringar

48 322,64

34 454,68

Resultatregleringar

22 987,89

23 815,05

AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Materiella tillgångar
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT
RÖRLIGA AKTIVA
Kortfristiga fordringar

Finansiella värdepapper

100,00

100,00

Kassa och banktillgodohavanden

162 429,96

148 472,88

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

233 840,49

206 842,61

AKTIVA TOTALT

260 401,25

242 256,94

25 384,58

25 242,11

75,32

142,47

25 459,90

25 384,58

21 900,00

21 900,00

31 473,99

22 632,75

PASSIVA
EGET KAPITAL
Fria fonder
Balanserad vinst från
tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
EGET KAPITAL TOTALT
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Övrigt långfristigt främmande kapital
Kortfristigt
Skulder till leverantörer
Övriga skulder

15 810,91

45 624,45

165 756,45

126 715,16

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

234 941,35

216 872,36

PASSIVA TOTALT

260 401,25

242 256,94

Resultatregleringar
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ANSTÄLLDA, FÖRTROENDEVALDA
OCH ARBETSGRUPPER
Folktingets personal
hade planeringsdag
på Hanaholmen i juni.
Från bilden saknas
Christine Kotzev som
började i september.

Anställda
Christina Gestrin, folktingssekreterare
Camilla Grundström, biträdande folktingssekreterare
Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden
Stina Heikkilä, ansvarig för kommunikation och evenemang
Anna Jungner-Nordgren, sakkunnig i nordiska och internationella ärenden
Johanna Lindholm, jurist, sakkunnig i social- och hälsovårdsärenden, arbetsledig fr.o.m.
1.8.2021 t.o.m. 2.4.2023
Christine Kotzev, jurist, specialsakkunnig i social- och hälsovårdsärenden fr.o.m. 6.9.2021
Christina Kroll, kanslist
Maria Larma, projektledare
Stephanie Lindberg, språkskyddssekreterare
Folktingets adress är Snellmansgatan 13 A, 00170 Helsingfors. Övriga kontaktuppgifter är tfn
09-6844 250, e-post folktinget@folktinget.fi och webbplats folktinget.fi. På grund av coronapandemin jobbade personalen främst på distans.

Svenska översättningsbyrån Ab
Svenska översättningsbyrån Ab översätter texter från finska och engelska till svenska och från
svenska till finska. Byrån är specialiserad på översättningar av krävande myndighetstexter och
andra facktexter. De största kunderna under år 2021 var statsrådets kansli, myndigheter och
organisationer, men bland uppdragsgivarna fanns också företag och privatpersoner. Styrelsen
bestod av Sandra Bergqvist (ordf.), Jan Rosqvist och Christina Gestrin. Folktingssekreteraren
verkade som byråns verkställande direktör. Byråns övertranslator var Nina Blomfelt. Verksamheten sysselsatte cirka 25 frilansöversättare. Byrån delar utrymmen med Folktinget. Byråns
kontaktuppgifter: tfn 09-6844 288, e-post oversattningar@folktinget.fi, webbplats oversattningsbyran.fi.

Svenska Finlands folktings garanter r.f.
Svenska Finlands folktings garanter r.f. understöder bland annat Folktinget ekonomiskt. Dess
styrelse bestod år 2021 av Stefan Svenfors (ordf.), Sandra Bergqvist, Christel von Martens, Jan
Rosqvist(vice ordf.), Dag Wallgren, Elin Wenman, och Christina Gestrin. Föreningen förvaltar
Finlands svenska kommunalfond och Bojan Sonntags fond.
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FOLKTINGSLEDAMÖTER
2017–2021
Centern i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Karl-Mikael Grimm, Helsingfors

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Helsingfors valkrets
Elisabeth Helander, Helsingfors
Thomas Micklin, Helsingfors
Inger Östergård, Helsingfors
Nylands valkrets
Anette Karlsson, Borgå
Rune Westerlund
John Liljelund, Esbo
Kjell Grönqvist, Sibbo
Vasa valkrets
Jacob Storbjörk, Jakobstad
Johanna Överfors, Pedersöre
Peter Sjökvist, Närpes
Christer Bogren, Malax

Gröna förbundet r.p.
Nylands valkrets
Charlotta Wolff, Raseborg
Åbolands valkrets
Jonas Heikkilä, Åbo
Mona Lehtonen, Pargas
Vasa valkrets
Tuula Närvä, Vasa

Kristdemokraterna
i Finland r.p.
Vasa valkrets
May-Gret Axell, Vasa
Kurt Hellstrand, Jakobstad

Samlingspartiet r.p.
Helsingfors valkrets
Michael Berner, Helsingfors
Nylands valkrets
Thorolf Sjölund, Kyrkslätt
Linda Karhinen, Sibbo
Övriga Finlands valkrets
Kimmo Sasi, Tammerfors

Svenska folkpartiet
i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Helsingfors
Björn Månsson, Helsingfors
Nylands valkrets
Thomas Blomqvist, Raseborg
Mikaela Nylander, Borgå
Anders Adlercreutz, Kyrkslätt
Veronica Rehn-Kivi, Grankulla
Linnéa Henriksson, Raseborg
Mia Heijnsbroek-Wirén, Lovisa
Anders Portin, Esbo
Marie Bergman-Auvinen, Ingå
Christel Liljeström, Sibbo
Tiina Kujala, Esbo
Werner Orre, Raseborg
Catharina von Schoultz, Borgå
Jan-Erik Eklöf, Vanda
Merja Laaksonen, Sjundeå
Thomas Rosenberg, Lovisa
Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla
Kaj Karlstedt, Ingå

Vänsterförbundet r.p.
Helsingfors valkrets
Joonas Leppänen, Helsingfors
Mia Haglund, Helsingfors
Nylands valkrets
Birgitta Gran, Hangö
Åbolands valkrets
Tomy Wass, Kimitoön
Jan Otto Andersson, Åbo
Vasa valkrets
Siv Ågren, Jakobstad
Landskapet Åland
Jonny Andersen (lib)
Ingrid Johansson (lib)
Sara Kemetter (sd)
Annette Holmberg-Jansson (m)
Veronica Thörnroos (c)
Harry Jansson (c)
Runa-Lisa Jansson (obs)

Åbolands valkrets
Kjell Wennström, Åbo
Peter Mattjus, Pargas
Inger Wretdal, Kimitoön
Vasa valkrets
Anna-Maja Henriksson, Jakobstad
Mathias Skytte, Vasa
Camillla Wikman, Karleby
Monica Asplund, Korsholm
Stefan Mannsén, Närpes
Mats Brandt, Malax
Anna-Lena af Hällström, Kristinestad
Bengt-Johan Skullbacka, Kronoby
Thomas Karv, Nylarleby
Johanna Skarper, Vörå
Greger Forsblom, Pedersöre
Carl-Wilhelm Stenman, Larsmo
Carl-Gustav Mangs, Kaskö
Ann-Sofi Backgren, Korsnäs
Barbro Kloo, Vasa
Fanny Willman, Korsholm
Carola Sundqvist, Jakobstad
Övriga Finlands valkrets
Suzanne Sjöholm, Tammerfors
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FOLKTINGSLEDAMÖTER
2021–2025
Svenska folkpartiet
i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Björn Månsson
Cecilia Ehrnrooth
Nylands valkrets
Anders Adlercreutz, Kyrkslätt
Thomas Blomqvist, Raseborg
Veronica Rehn-Kivi, Grankulla
Mikaela Nylander, Borgå
Marie Bergman-Auvinen, Ingå
Anders Portin, Esbo
Kicka Lindroos, Sibbo
Linnéa Henriksson, Raseborg
Patrik Karlsson, Vanda
Thomas Rosenberg, Lovisa
Merja Laaksonen, Sjundeå
Stefan Stenberg, Grankulla
Monica Avellan, Tusby
Frida Sigfrids, Borgå
Åbolands valkrets
Anna-Karin Tötterman, Åbo
Peter Mattjus, Pargas
Britt-Mari Norrbacka, Kimitoön
Vasa valkrets
Anna-Maja Henriksson, Jakobstad
Johanna Holmäng, Pedersöre
Rasmus Mattus, Vörå
Ann-Sofi Backgren, Korsnäs
Hans Snellman, Karleby
Marit Nilsson-Väre, Vasa
Carl-Gustav Mangs, Kaskö
Anton Broända, Kronoby
Lukas Enlund, Korsholm
Anna-Lena af Hällström, Kristinestad
Mats Brandt, Nykarleby
Markus West, Malax
Johanna Borg, Närpes
Carl-Wilhelm Stenman, Larsmo
Reinhold Klockars, Vasa
Ramieza Mahdi, Vasa
Ralf Skåtar, Nykarleby
Elin Svedman, Närpes

Samlingspartiet r.p.

De Gröna r.p.

Helsingfors valkrets
Kimmo Sasi
Harry Bogomoloff
Ted Apter
Laura Rissanen
Sanna-Maria Bertell
Raine Luomanen

Nylands valkrets
Katarina Alanko, Esbo

Nylands valkrets
Mia Heijnsbroek-Wirén, Lovisa
Michael Berner, Borgå
Roger Weintraub, Lojo
Thorolf Sjölund, Kyrkslätt
Eva Kivilaakso-Wellmann, Esbo
Roger Hafström, Raseborg

Vasa valkrets
May-Gret Axell, Vasa
Leif Tast, Malax

Vasa valkrets
Jessica Bårdsnes, Kristinestad
Victor Kangas, Larsmo

Åbolands valkrets
Pia-Maria Gardberg, Åbo

Kristdemokraterna i Finland
r.p.

Landskapet Åland
Anton Nilsson
Liz Mattsson
Jesper Josefsson
Marcus Måtar
Sara Kemetter
Wille Valve
Rainer Juslin

Övriga Finlands valkrets
Katja Isomöttönen, Jyväskylä

Finlands Socialdemokratiska
Parti r.p.
Helsingfors valkrets
Inger Östergård
Hildur Boldt
Nylands valkrets
Johan Kvarnström, Raseborg
Anette Karlsson, Borgå
John Liljelund, Esbo
Åbolands valkrets
Ann-Mari Kulla, Kimitoön
Vasa valkrets
Anna Caldén, Nykarleby
Peter Sjökvist, Närpes
Christer Bogren, Malax

Vänsterförbundet r.p.
Åbolands valkrets
Tomy Wass, Kimitoön
Anna Funck, Åbo

Övriga Finlands valkrets
Tanja Nyman, Uleåborg
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FOLKTINGETS BESLUTANDE
ORGAN ÅR 2021
Styrelsen 2019–2021
Folktingets styrelse har under verksamhetsperioden fram till Folktingets extra session 24.8
bestått av 17 ledamöter med personliga ersättare enligt följande:
Ordinarie ledamöter
Sandra Bergqvist (ordf.) (2)
Jacob Storbjörk (I vice ordf.) (2)
Jonny Andersen (II vice ordf.) (1)
Thorolf Sjölund (2)
Jaan Siitonen (2)
Christel Liljeström (2)
Jan-Erik Eklöf (1)
Jan-Mikael Ekholm (1)
Patrick Ragnäs (2)
Barbro Kloo (1)
Tanja Nyman (2)
Brita Brännbacka-Brunell (2)
Lena Sjöberg (2)
Kai Alajoki (1)
Nina Lindroos-Holmström (1)
Birgitta Gran (2)
May-Gret Axell (2)

Ersättare
sfp
sdp
Åland
saml
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
gr
sdp
sdp
vf
kd

Kjell Wennström
Anna Caldén
Ingrid Zetterman (-)
Silva Mertsola
Åsa Myrberg
Thomas Rosenberg
Tiina Kujala (-)
Marie Bergman-Auvinen (-)
Stefan Mannsén
Leena Nikkari-Östman (-)
Birgitta Olsson
Hans Snellman
Tuula Närvä
Erica Helin (-)
Hildur Boldt (-)
Joonas Leppänen
Hanna-Kaisa Simojoki

sfp
sdp
Åland
saml
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
gr
sdp
sdp
vf
kd

Styrelsen sammanträdde till två möten under verksamhetsperioden.
Parentesen efter namnen anger närvarostatistik.

Folktingets styrelse
2019-2021.
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Styrelsen 2021–2023
Folktingets styrelse har under verksamhetsperioden efter Folktingets extra session 24.8 bestått
av 18 ledamöter med personliga ersättare enligt följande:
Ordinarie ledamöter
Sandra Bergqvist (ordf.) (3)
Matilda af Hällström (I vice ordf.) (3)
Johan Kvarnström (II vice ordf.) (3)
Freja Pontán (2)
Suzanne Sjöholm (2)
Niklas Mannfolk (1)
Elin Blomqvist-Valtonen (2)
Michael Nyberg (3)
Catarina Silvander (3)
Helena Boucht-Lindeman (3)
Roberth Sjöström (3)
Thorolf Sjölund (3)
Michael Berner (3)
Anna Caldén (1)
Anton Nilsson (3)
Liz Mattsson (2)
Katarina Alanko (2)
May-Gret Axell (3)

Ersättare
sfp
saml
sdp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
saml
saml
sdp
Åland
Åland
gr
kd

Kjell Wennström
Kimmo Sasi
Nils-Johan Englund
Peter Hackman (1)
Petteri Kaleva(-)
Solveig Halonen (2)
Christoffer Hällfors (1)
Marie Bergman-Auvinen
Antti Koivukangas
Monica Asplund
Johanna Borg
Virva Wahlstedt
Annika Warras-Stjernvall
Carita Henriksson (1)
Wille Valve
Jesper Josefsson (-)
Anna Funck (1)
Pia-Maria Gardberg

sfp
saml
sdp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
saml
saml
sdp
Åland
Åland
vf
gr

Styrelsen sammanträdde till tre möten under verksamhetsperioden. Parentesen efter namnen
anger närvarostatistik.

Styrelsens arbetsutskott 2019–2021
Under verksamhetsperioden fram till 24.8 har arbetsutskottet haft följande sammansättning:
Sandra Bergqvist (3)
Jacob Storbjörk (3)
Jonny Andersen (3)
Mats Brandt (1)
Elin Blomqvist-Valtonen (3)
Kenneth Stambej (3)
Christel Liljeström (3)
Inger Östergård (3)
Birgitta Gran (3)

sfp
sdp
Åland
sfp
sfp
sfp
sfp
sdp
vf

Arbetsutskottet sammanträdde till tre möten under verksamhetsperioden. Parentesen efter
namnen anger närvarostatistik.
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Styrelsens arbetsutskott 2021–2023
Under verksamhetsperioden fr o m 24.8 har arbetsutskottet haft följande sammansättning:
Sandra Bergqvist (2)
Matilda af Hällström (2)
Johan Kvarnström (2)
Mats Brandt (2)
Maaret Castrén (2)
Patrik Karlsson (2)
Kristiina Michelsson (2)
Elin Blomqvist-Valtonen (1)
Anton Nilsson (1)

sfp
saml
sdp
sfp
saml
sfp
sfp
sfp
Åland

Arbetsutskottet sammanträdde till två möten under verksamhetsperioden. Parentesen efter
namnen anger närvarostatistik.

Utskotten 2019–2021
FÖRVALTNINGSUTSKOTTET
höll två möten under verksamhetsperioden fram till den extra sessionen i augusti och ett möte
kort efter sessionen. Mats Brandt (ordf.) (3), Mats Lagerstam (vice ordf.) (2), Rasmus Hautala (2),
Christina von Hertzen (2), Nea Hjelt (-), Anna Korhonen (3), Stefan Salonen (2), Tuula Närvä (3),
Fredrik Rönnlund (3), Hans Snellman (2), John Liljelund (3), Linda Grönqvist, permanent sakkunnig från Kommunförbundet (2). Kristina Beijar fungerade som sekreterare för utskottet.

UTBILDNINGSUTSKOTTET
höll två möten under verksamhetsperioden. Elin Blomqvist-Valtonen, ordförande (2), May-Gret
Axell (2), Ylva Gustafsson (2), Nils-Johan Englund, vice ordförande (2), Runa Ismark (2), Peter
Mattjus (2), Petri Mäntysaari (2), Christer Rosengren (2), Lena Sjöberg (1), Henrik Löthman (1),
Ulrika Rönnback (1), Minna Lindberg, sakkunnig från Kommunförbundet (2) och Kurt Torsell,
sakkunnig från Utbildningsstyrelsen (1). Camilla Grundström fungerade som sekreterare för
utskottet.

SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET
höll två möten under verksamhetsperioden. Inger Östergård (ordf.) (2), Camilla Andersson (-),
Monika Arnö (2), Marie Bergman-Auvinen (1), Marianne Falck-Hvilstafeldt (-), Bo Grönholm (-),
Mikael Gädda (-), Jonas Heikkilä (-), Ann-Marie Kulla (1), Märta Marjamäki (2), Marcus Suojoki
(2). Carina Eriksson (-) ersatte Camilla Andersson fr.o.m. 17.3.2021 till slutet av verksamhetsperioden. Johanna Lindholm fungerade som sekreterare för utskottet.

KULTUR – OCH MEDIEUTSKOTTET
höll tre möten under verksamhetsperioden. Kenneth Stambej (ordf.) (3), Veera Hellman (2),
Thomas Karv (3), Robin Käldström (-), Marianne Laxén (2), Mona Lehtonen (3), Elias Lindström
(3), Annika Lyytikäinen (1), Micaela Röman (3), Vera Sui (1), Fredrika Åkerö (2). Stina Heikkilä
fungerade som utskottets sekreterare.
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Utskotten 2021–2023
FÖRVALTNINGSUTSKOTTET
höll ett möte under verksamhetsperioden. Mats Brandt (ordf.) (1), Roger Weintraub (vice ordf.)
(1), Ann-Sofi Backgren (1), Sanna-Maria Bertell (1), John Liljelund (-), Tuula Närvä (1), Maiken
Poulsen Englund (1), Fredrik Rönnlund (-), Stefan Salonen (1), Johan Söderberg (1), Anna-Karin
Tötterman (1), Ulf Stenman, permanent sakkunnig från Kommunförbundet (-). Kristina Beijar
fungerade som sekreterare för utskottet.
Personliga ersättare: Marjo Österdahl (-), Alexis Vartiainen (-), Rasmus Hautala (-), Paavo
Kähkönen (-), Mats Lagerstam (-), Jonas Heikkilä (-), Rolf Granlund (-), Bianca Gräsbeck (1), Leo
Byskata (-), Tom Kullberg (-), Tomas Björkroth (-).

UTBILDNINGSUTSKOTTET
höll ett möte under verksamhetsperioden. Patrik Karlsson, ordförande (1), Pia Öhman (1),
Monica Asplund (1), Peter Mattjus (-), Eva Kivilaakso-Wellmann (vice ordf.) (1), Raija Lummi (1),
Karita Blom (1), Elspeth Randelin (1), Kurt Hellstrand (1), Pia-Maria Gardberg (-), Ylva Gustafsson (1), Minna Lindberg, sakkunnig från Kommunförbundet (1), Kurt Torsell, sakkunnig från
Utbildningsstyrelsen (1)?. Camilla Grundström fungerade som sekreterare för utskottet.
Personliga ersättare: Jan-Peter Nygård (-), Niklas Rönnberg (-), Christer Rosengren (-), Erika
Silventoinen (1), Ursula Dannbom (-), Roger Hafström (-), Hildur Boldt (-), Jonathan Vik (-),
May-Gret Axell (-), Katarina Alanko (-), Eliel Kilpelä (-).

SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET
höll ett möte under verksamhetsperioden. Maaret Castrén (ordf.) (1), Bengt-Johan Skullbacka
(1), Eva-Maria Strömsholm (1), Märta Marjamäki (1), Marie Bergman-Auvinen (-), Bo Grönholm
(1), Ann-Marie Kulla (1), Pernilla Söderlund (1), May-Gret Axell (1), Lena Sjöberg (-), Birgitta Gran
(1). Christine Kotzev fungerade som sekreterare för utskottet.
Personliga ersättare: Heikki Pakarinen (-), Johanna Borg (-), Sture Erickson (-), Niklas Guseff
(-), Peter Rolin (1), Raine Luomanen (-), Sirkka-Leena Holmberg (-), Simon Påvals (-), Kurt
Hellstrand (-), Mona Lehtonen (1), Branko Lampi (-).

KULTUR – OCH MEDIEUTSKOTTET
höll ett möte under verksamhetsperioden. Kristiina Michelsson (ordf.) (1), Thomas Karv (1),
Kerstin Häggblom (1), Micaela Röman (1), Sebastian Johansson (1), Jessica Bårdsnes (-), Monika
Fagerholm (1), Anita Husell-Karlström (1), Annika Lyytikäinen (-), Anni Teerikangas (1), Lisen
Sundqvist (1).
Personliga ersättare: Ted Urho (-), Elin Svedman (-), Rosanna Halttunen (-), Sten Öhman (-),
Veera Hellman (-), Tom Blomqvist (-), Arseniy Lobanovskiy (1), Jesper Josefsson (-), Anita VikIngvesgård (-), Anna Moring (-), Benny Uhlenius (-). Stina Heikkilä fungerade som utskottets
sekreterare.
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