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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 eller
på Twitter och Instagram @folktinget
grafisk form: chribbe aarnio

/ kråka design

pärmbild från svenska dagen: elna romberg och simon zion
framför rum för alla. foto niklas gerkman
foton: niklas gerkman, petra mäkelä, magnus lindberg, stina heikkilä,
markus österlund och camilla grundström

FÖRORD
Tiden med ett svagt politiskt ledarskap när det gäller Finlands tvåspråkighet är
förbi. Finland fick under året en ny regering och jag känner mig igen hoppfull.
Regeringsprogrammet lyfter starkt fram det svenska i Finland och Ålands ställning.
Visst känns det bra med en regering som tydligt visar att landets två officiella språk
är en rikedom för Finland. Under de kommande åren ska nationalspråksstrategin
uppdateras och utvecklas. Det arbete som redan påbörjats för att förbättra
språkklimatet visar på en stark politisk vilja från regeringens sida.
Det nya klimatet har redan förändrat Folktingets sätt att arbeta. Efter att ha kämpat
i motvind är vi igen med och påverkar. Det är mycket mer effektivt att föra fram
konstruktiva lösningar när lagar bereds, än att försöka lyfta fram det svenska då en
lag redan behandlas i riksdagen. Det här kan vi nu göra.
År 2019 var ett jubileumsår för Folktinget. Folktinget har nu funnits i 100 år och det
firade vi stort. Jubileumsseminarier varvades med jubileumssession i Mariehamn
och arbetet med jubileumsboken Rum för alla. Firandet kulminerade med
Svenska dagens huvudfest på Svenska Teatern. Festen som direktsändes på tv var
fullbokad och publiken bjöds på en högklassig underhållning med sång, tal och
prisutdelningar.
Firandet gick ändå mest i arbetets tecken och nya linjedragningar inför framtiden.
Folktingets fokus är att skapa lösningar för det svenska som möter morgondagens
behov. Här behövs målmedvetet arbete och mycket nytänkande. Vi behöver nya,
mera och flera samarbeten. Över kommungränserna, över språkgränserna och förstås
med hela Norden. Vår nordiska samhörighet är i dag viktigare än någonsin.
Det återstår ännu mycket att göra för det svenska i Finland. Folktinget vill vara med
och bygga starka och fungerande strukturer. Det vill vi göra tillsammans med andra.
Finlandssvenska aktörer måste slå ihop sina huvuden och sträva mot samma mål. Då
får våra initiativ större genomslagskraft. Det garanterar att Finland också i framtiden
är ett land med två levande nationalspråk.

Sandra Bergqvist
Folktingets ordförande

Folktinget firade sitt
100-årsjubileum främst
i arbetets tecken.

INLEDNING
Svenskan i Finland upplever ett uppsving. Riksdagsvalet och den nya
regeringen har återskapat förutsättningar för en konstruktiv språkpolitik.
Regeringsprogrammet visar att det finns en stor förståelse för det svenska
över språkgränserna. Fyra år av arbete i motvind är förbi och Folktinget
har igen kunnat börja agera proaktivt och vara med och skapa strukturer
som stöder landets två nationalspråk.

Fyra år av
arbete i
motvind är
förbi och
Folktinget har
igen kunnat
börja agera
proaktivt och
vara med och
skapa
strukturer som
stöder landets
två national
språk.

Inför riksdagsvalet i april utarbetade och presenterade Folktinget sina målsättningar inför
regeringsperioden 2019–2023. De målsättningarna är nu en del av regeringens politiska
program. Verkligheten på gräsrotsnivå är
fortfarande densamma, det finns uppenbara
brister i den svenska servicen, men Folktinget
har nu ett regeringsprogram att hänvisa till i
kontakten med myndigheter.
Som ett lagstadgat samarbetsorgan för den
svenskspråkiga befolkningen i Finland har
Folktinget ett mandat att utveckla det svenska
språkets ställning och att främja möjligheterna att leva och verka på svenska i Finland. Det
här sker förstås inte i ett vakuum, utan i nära
samarbete med andra aktörer i Svenskfinland
och med myndigheter.
Folktingets strategi är att sammanföra finlandssvenska aktörer för att den vägen bättre
vinna gehör för det svenska hos beslutsfattare och myndigheter. Ett konkret exempel
är att Folktinget i december fick i uppdrag
av ministrarna Krista Kiuru och Thomas
Blomqvist att samordna och koordinera den
svenska synen i social– och hälsovårdsreformen, det för att trygga högklassiga tjänster på
ett jämlikt sätt för finsk- och svenskspråkiga.
Folktinget har arbetat på samma sätt också
i andra frågor som gäller utbildning och
integration på svenska.

Folktinget 100 år
Folktingets 100-årsjubileum har satt sin prägel på all verksamhet. Folktinget har ordnat
tre jubileumsseminarier som har lyft upp
frågor av stor relevans för svenskans framtid
i Finland. Seminariet Ett steg vidare - Medier
och identitet i Svenskfinland arrangerades i
mars och i oktober ordnades seminariet UtVERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

bildning, en färskvara – klarar Svenskfinland
utmaningen? I november ordnades seminariet Äldre och svenskspråkig – hur tryggar vi
en god äldrevård?
Arbetet med Folktingets jubileumsbok
Rum för alla har pågått under hela året med
Camilla Lindberg som ansvarig redaktör
och Magnus Lindberg som fotograf. Boken
som avslutas med text och bildkollage från
Svenska dagens huvudfest på Svenska Teatern
är bredare än en historik och när den utkommer i början av 2020 kommer den att fungera
som ett visitkort över Folktingets verksamhet
och svenskan i Finland.

Svenska dagen och
Svenska veckan
Svenska dagen och Svenska veckan firades i
år som en del av Folktingets 100-årsjubileum.
Firandet inleddes 5.11 med en stor familjefest
för språköarna i Sibeliushuset i Lahtis där nio
av tolv språköar deltog. 1 200 barn och vuxna
fyllde Sibeliussalen till sista plats. Festens
höjdpunkt var när en barnkör med ca 350
skolelever tillsammans med Krista Siegfrids
sjöng Folktingets låt Vår tid, vårt land.
Svenska dagen inleddes i Helsingfors med
två barnkonserter i Helsingfors stadshus
där 900 barn fick lyssna på Raka Bananer.
Folktingets dagsmottagning besöktes av
statsminister Antti Rinne som höll ett
välkommet anförande om regeringens arbete
för att Finland även i fortsättningen ska ha två
nationalspråk. Helsingfors stads biträdande
borgmästare Pia Pakarinen framförde en hälsning och förtjänstmedaljer utdelades.
Svenska dagens huvudfest på Svenska
Teatern var fullbokad och publiken bjöds på
en högklassig fest med underhållning, pris5

utdelningar och tal av Folktingets ordförande
Sandra Bergqvist och justitieminister AnnaMaja Henriksson. Festen som direktsändes på
tv uppmärksammade Folktingets 100-årsjubileum och den nya låten Rum för alla, skriven
av Jan Simons, framfördes av Elna Romberg
och Simon Zion. Övriga fester hölls i Vasa
med ambassadör Mikael Antell som festtalare
och i Åbo där biskop emeritus Björn Vikström
höll festtal.

SuomiAreena
Folktinget deltog för åttonde gången i SuomiAreena som ordnades 15–19.7 i Björneborg
och besöktes av 73 000 besökare. På medborgartorget erbjöd Folktingets paviljong Café
Svenskfinland varierande program för alla
åldrar. I år samarbetade vi i paviljongen med
Svenska Kulturfonden i Björneborg, Schildts
& Söderströms, Yrkeshögskolan Novia och
Luckan.
Folktingets officiella diskussion ”Maskin
eller mänska? – Spetskompetens för framtidens arbetsmarknad” lockade cirka 80 personer. På Mikaelsgården ordnade Folktinget en
inofficiell diskussion ”Hur mår demokratin i
Finland” som besöktes av över 70 personer.
Folktinget samarbetade igen med PoriJazz
och kunde erbjuda tre gratis jazzkonserter på svenska, var av en var riktad till en
barnpublik. Konserterna var välbesökta med
200–500 besökare var.

Landskapet Åland
Samarbetet mellan Folktinget och Åland
har varit livligt och ett tecken på det var att
Folktinget i maj ordnade sin jubileumssession
i Mariehamn. Många i Finland och på Åland
har upplevt stora problem med att få service
av de statliga myndigheterna på svenska idag.
Det nya regeringsprogrammet ska nu utveckla en strategi för Åland och samordningen av
Ålandsfrågor ska förbättras.
Folktinget var med i planeringen av och
ordnade en diskussion under AlandicaDebatt
som ordnades i Mariehamn i juni. I Folktingets diskussion Var studera som ålänning,
dragkampen mellan Sverige och Finland?
medverkade Blanka Henriksson, projektforskare vid Åbo Akademi, Elias Lindström,
ekonomie studerande vid Uppsala Universitet, Emma Lindvall, ekonomie studerande
vid Hanken, Helsingfors och Mats Löfström,
riksdagsledamot. Diskussionen som leddes av
Daniel Dahlén, chefredaktör på Ålandstidningen, fick stor synlighet, med reportage
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både i radion och på TV-nytt.
Folktinget ordnade i september tillsammans med Ålands landskapsregering
seminariet Från paragraf till verklighet –
diskussion om svenskans ställning i Finland.
Den välbesökta diskussionen fokuserade
på hur den nya regeringen ska jobba för att
omsätta de lagstadgade rättigheterna också
i praktiken. Seminariet öppnades av Nina
Fellman, kansli- och kommunminister i
Ålands landskapsregering och Folktingets
ordförande Sandra Bergqvist. I diskussionen
som modererades av Anne Suominen deltog
minister Thomas Blomqvist, riksdagsledamöterna Johan Kvarnström och Mats Löfström,
specialsakkunnig Christina Gestrin och
socialrådet Viveca Arrhenius.

Samarbetet
mellan
Folktinget och
Åland har varit
livligt och ett
tecken på det
var att
Folktinget i maj
ordnade sin
jubileums
session i
Mariehamn.

Folktingets session
Folktingets jubileumsession hölls i stadshuset
i Mariehamn 3–4.5. Ålands lantråd Katrin
Sjögren inledde den allmänpolitiska debatten
och lyfte upp de utmaningar som Åland upplevt under den senaste regeringsperioden. Vid
sessionen valdes en ny styrelse för Folktinget
och riksdagsledamot Sandra Bergqvist är
ny ordförande. Jacob Storbjörk är första vice
ordförande och Jonny Andersen är andra vice
ordförande. Sessionen behandlade 11 motioner och gav en resolution som lyfte fram att
Finland genom sina två nationalspråk står
för jämlikhet mellan språkgrupperna och
fungerar som grund för ett öppet och tolerant
Finland, som värnar om kontakterna till
Åland, som välkomnar nya invånare och tar
sitt internationella ansvar.

Berättelse om
motionerna från
sessionen 2019
Folktingets session behandlade och fattade
beslut om inkomna motioner. Folktingets
utskott och kansli har arbetat med motionsbesluten.

Motion nr 1 om uppdatering av
nationalspråksstrategin
Folktinget ska arbeta för att en uppdatering
av nationalspråksstrategin görs under regeringsperioden. Vidare ska Folktinget i alla sammanhang föra fram betydelsen av kunskap i
landets nationalspråk samt fördelarna med
språkkunskap rent generellt.
Inför riksdagsvalet och regeringsförhandlingarna framförde Folktinget behovet av
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Sessionen valde
Sandra Bergqvist
till ny
ordförande.
Jonny Andersen
och Jacob
Storbjörk
omvaldes till
viceordförande.

att nationalspråksstrategin uppdateras och
att den får en förnyad handlingsplan som är
förankrad hos alla politiska partier. Det nya
regeringsprogrammet har en skrivning som
säger att strategin ska uppdateras.
Folktinget har under hösten fört flera
diskussioner om uppdateringen av
nationalspråksstrategin med bland annat
justitieminister Anna-Maja Henriksson och
med tjänstemän på justitieministeriet. Vi har
fört fram att den uppdaterade strategin ska
innehålla konkreta åtgärder och metoder för
att följa upp att de målsättningar och förslag
som finns förverkligas också i praktiken.
Folktinget har kontinuerligt fört fram betydelsen av kunskap i landets nationalspråk.
Det har gjorts i kontakter med myndigheter
och i samband med olika kampanjer till allmänheten som till exempel Folktinget i farten
då vi besökt flera orter.

Motion nr 2 om att utvärdera
förvaltningsreformerna
Folktinget ska uppmana regeringen att med
snabb tidtabell tillsätta en beredning, som
grundligt utvärderar de långsiktiga språkliga
konsekvenserna av polisförvaltningsreformerna, tingsrättsreformen och övriga
riksomfattande strukturreformer i landet. De
regionala enheterna med svenska som majoritets- och arbetsspråk inom de tvåspråkiga
polisinrättningarna ska ges klart definierade
befogenheter och tillräckliga resurser för att
trygga den svenskspråkiga polisservicen.
Dessutom ska Folktinget uppmana regeringen att på basis av utvärderingarna vidta
åtgärder för att i praktiken säkerställa att den
svenskspråkiga och finskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter och rättsskydd
tillgodoses enligt lika grunder.
En skrivelse till statsrådets kansli är under
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

beredning. Folktinget har för avsikt att ytterligare bredda skrivelsens inriktning genom
att be regeringen vidta brådskande åtgärder
för att stärka och utveckla den språkliga konsekvensbedömningen i lagberedningen.
Enligt en skrivning i regeringsprogrammet
ser regeringen till att de språkliga rättigheterna tillgodoses i myndigheternas verksamhet,
inom förvaltningen och vid lagberedningen.
Det kommer därtill att utarbetas ett system
på statsrådsnivå för en efterhandsutvärdering
av lagstiftningen.

Motion nr 3 om uppföljningen av
interna omorganiseringar inom
staten
Folktinget bör arbeta för att regeringen ska
låta ta fram information och kunskap om hur
interna omorganiseringar och förändringsprocesser påverkar fullföljandet av de språkliga rättigheterna hos de myndigheter som
ger service direkt till invånarna. I samband
med detta ska regeringen lyfta fram goda
exempel som kan stimulera myndigheter att
arbeta för en jämlik tvåspråkighet i servicen
till invånarna.
Inför riksdagsvalet presenterade Folktinget
sina målsättningar för regeringsperioden
2019–2023. Folktinget underströk bland
annat att språkliga rättigheter måste tryggas i
myndigheternas reformprojekt och lagberedning samt att de språkliga konsekvenserna av
olika förslag ska bedömas. Enligt en skrivning
i regeringsprogrammet ser regeringen till att
de språkliga rättigheterna tillgodoses i myndigheternas verksamhet, inom förvaltningen
och vid lagberedningen.
Vidare har Folktinget diskuterat motionen
med politices doktor Linnéa Henriksson,
som tack vare sin forskning om interna
omorganiseringar och förändringsprocesser
7

har en djupgående kunskap om dessa frågor.
Folktinget har också informerat om motionens innehåll i informella diskussioner med
tjänstemän på justitieministeriet. Ytterligare
kommer Folktinget att ta upp detta ärende i
Delegationen för språkärenden, som finns i
anslutning till justitieministeriet. Folktinget
arbetar för att sessionens beslut beaktas i
statsrådets nationalspråksstrategi, som justitieministeriet kommer att uppdatera under
regeringsperioden.

Motion 4 om svenskan i
beredningen av EU-ärenden
Folktinget ska medvetet arbeta för att lyfta
frågan om att tjänstemännen ska ha tillräckliga kunskaper i landets båda nationalspråk.
Vidare ska Folktinget vara i kontakt med
EU-beredningen vid statsrådets kansli för att
betona vikten av att relevanta översättningar
görs i tid.
Diskussioner i ärendet har förts med
regeringen och med justitieministeriet som
ansvarar för språkfrågor, och frågan har också
tagits upp i nationalspråksnätverket där det
finns tjänstemän från alla ministerier. En
skrivelse till EU-beredningen vid statsrådets
kansli är under arbete och ett möte med Kare
Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, är
inplanerat. Mötet har skjutits fram på grund
av Finlands EU-ordförandeskap hösten 2019.

Motion nr 5 om statistiska rapporter
om finlandssvenskarna
Folktinget ska fortsätta att regelbundet ge ut
en statistisk rapport om finlandssvenskarna.
Arbetet med en ny statistisk rapport är
under arbete. Diskussioner om upplägg har
förts med Jan Saarela, professor i demografi
och statistik vid Åbo Akademi.
Arbetet kommer att genomföras i två
faser. Redan våren 2020 kommer Folktinget
i samarbete med Magma att publicera en
analys av befolkningsutvecklingen per kommun och språk för de svensk- och tvåspråkiga
kommunerna 1990–2018 samt en prognos för
2019–2040. Jan Saarela ansvarar för analysen
och han skriver också en text där han öppnar
upp analysen utifrån ett finlandssvenskt
perspektiv. Analysen av befolkningsutvecklingen presenteras i ett kort infoblad och en
omfattande elektronisk version finns också
tillgänglig, där kommunvisa data presenteras
i detalj.
Den omfattande statistiska rapporten kommer att ha uppgifter från 2020 och presenteras våren 2021. Denna rapport kommer att ha
samma upplägg som tidigare rapporter.

8

Motion nr 6 om att förnya
Folktingets organisation
Personliga ersättare ska införas i Folktingets
substansutskott och arbetet med en stadgeändring ska inledas.
Styrelsen behandlar stadgeändringen vid
sitt möte i februari 2020. Ändringen gäller
Stadgarna för Svenska Finlands folkting § 6,
punkt 2 ”Ärenden som ska behandlas på sessionen”. Folktingets session måste godkänna
stadgeändringen innan ett system med
personliga ersättare kan införas.

Motion nr 7 om svenskans ställning i
vårdreformens digitalisering
Folktinget fortsätter att aktivt bevaka att
den svenskspråkiga befolkningens språkliga
rättigheter och patientsäkerhet tillgodoses i
social- och hälsovårdsreformens digitaliseringsprojekt och att Folktinget identifierar de
delar av hela digitaliseringsprocessen som är
viktiga att bevaka för att garantera de språkliga rättigheterna.
Folktinget bevakar fortgående de språkliga
rättigheterna i vårdreformens digitaliseringsprojekt i takt med att regeringens arbete
med vårdreformen går framåt. Frågan lyfts
systematiskt upp i utlåtanden och på möten
som behandlar vårdreformen.
Folktingets social- och hälsopolitiska
utskott har också inlett arbetet med att
sammanställa information från olika delar av
digitaliseringsprocessen, såsom upphandlingsförfarandet, det tekniska uppbyggandet
av systemet, utformandet av gränssnitt,
användarens roll med mera, för att göra
en överskådlig bild av helheten och hur
språklagstiftningen bör tillämpas. På basis av
detta bereder utskottet också en checklista.
Arbetet är omfattande och fortsätter under
våren 2020.

Motion nr 8 om servicelinjer
på svenska
Folktinget ska arbeta för att myndigheterna
ger den lagstadgade svenskspråkiga servicen
oavsett servicekanal. Detta omfattar också
myndigheternas webbplatser, telefonlinjer
och chat-linjer.
Folktinget arbetar fortgående med frågan.
Folktinget tar årligen emot ett hundratal
språkskyddsanmälningar och i takt med att
digitaliseringen konstant blir mer omfattande, så ökar också anmälningarna gällande
webbplatser, telefonlinjer och chat-linjer.
Utlåtanden, eller mejl, skickas vid behov på
basen av språkskyddsanmälningarna till de
berörda myndigheterna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Språkskyddssekreteraren har bland annat
varit i kontakt upprepade gånger med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gällande webbtjänsten Suomi.fi, som haft
många brister i den svenskspråkiga servicen.
I Folktingets arbete ingår också att aktivt lyfta
upp behovet av svenskspråkiga servicekanaler
i kontakten med myndigheterna vid lämpliga
tillfällen.

Motion nr 9 om översättning av
Turvallinen lääkehoito
Motion nr 10 om
barnskyddshandboken på svenska
Folktinget ska framföra behovet av översättning av handböckerna Turvallinen
lääkehoito, Lastensuojelun käsikirja och
Lastenneuvolakäsikirja till social- och hälsovårdsministeriet och Folktinget ska arbeta för
att det reserveras tillräckliga offentliga medel
för översättning av centrala rekommendationer och handböcker.
Folktingets social- och hälsopolitiska
utskott gav i november en skrivelse till socialoch hälsovårdsministeriet om behovet av att
nämnda handböcker översätts till svenska
med allmänna medel. I skrivelsen lyftes även
upp bristerna på svenskspråkigt material för
yrkesutbildad personal inom andra sektorer.
Motion 9 och 10 behandlades tillsammans.

Motion nr 12 om bättre
språkundervisning inom
språkutbildningen
Folktinget uppmanar sina förtroendevalda i
kommuner, samkommuner och organisationer som fungerar som utbildningsanordnare
att initiera en diskussion om lokala valbara
examensdelar och vikten av språkkunskaper
inom social- och hälsovårdsbranschen samt
att Folktinget fortsätter påtala betydelsen av
kunskaper i svenska inom yrkesutbildningen.
Folktinget har per e-post kontaktat sina
förtroendevalda och uppmuntrat dem att
lokalt/regionalt 1) initiera en diskussion med
utbildningsanordnare om att skapa lokala
valbara examensdelar samt att 2) betona betydelsen av språkkunskaper inom social- och
hälsovårdssektorn. Folktinget betonar i all sin
aktivitet och i alla sina utlåtanden betydelsen
av kunskaper i båda nationalspråken.

Motion nr 11 om timfördelningen i
andra inhemska språket
Folktinget ska arbeta för att två årsveckostimmar svenskundervisning läggs in i timfördelningen för åk 7-9 inom den finskspråkiga
grundläggande utbildningen (B1-svenska),
och att Folktinget i alla sammanhang för
fram betydelsen av kunskap i landets två
nationalspråk.
Utbildningsutskottet har behandlat frågan
och konstaterat att Finland för tillfället har
en regering vars inställning till det svenska i
Finland är mycket positiv. Tidpunkten för att
arbeta för en utökning av undervisningstimmarna är därför nu den bästa möjliga. Folktinget träffar under vårvintern 2020 undervisnings- och kulturministeriets kanslichef
för att diskutera olika aktuella utbildningspolitiska frågor. Frågan om timfördelningen är
på mötesagendan. Träffen förverkligas efter
att kanslichefen är utnämnd.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
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Niko Ruostetsaari från
finansministeriet
informerade
förvaltningsutskottet om
projektet AuroraAI.
Digitaliseringen har
sysselsatt utskottet
under året.

FÖRVALTNING

Digitaliseringen
Folktinget har
anledning att
glädja sig över
att Nödcentrals
verket har
förbättrat sin
servicenivå på
svenska under
år 2019.

Digitaliseringen av offentliga tjänster har
varit en högprioriterad satsning inom den
statliga förvaltningen under de senaste åren.
Till följd av det har språkliga rättigheter och
digitalisering varit ett insatsområde också för
Folktingets förvaltningsutskott.
På inbjudan av utskottet höll Vava Lunabba,
som är specialsakkunnig vid justitieministeriet, ett föredrag om språkliga rättigheter och
digitalisering i samband med utskottets första
möte. Lunabba konstaterade att den finskoch svenskspråkiga befolkningens behov av
information på sitt eget språk ska tillgodoses
också på myndighetens webbplats och i
sociala medier. Justitieministeriet har gett en
rekommendation med praktiska anvisningar
om tillämpningen av språklagstiftningen i
webbtjänster år 2015.
De digitala offentliga tjänsterna har fått en
allt starkare förankring i människornas vardag,
och det är därför viktigt att den som önskar har
tillgång till digitalt stöd. Alla har enligt eget val
rätt att få handledning på finska eller svenska
för att kunna använda elektroniska tjänster i
kontakter med myndigheterna. Tuula Närvä,
medlem i förvaltningsutskottet, informerade
vid ett utskottsmöte om finansministeriets och
Befolkningsregistercentralens pilotprojekt gällande digitalt stöd i landskapet Österbotten.
Samtidigt har Folktinget genomgående
konstaterat att det utöver digitala offentliga
tjänster på finska och svenska måste finnas alternativa kommunikationskanaler. Det här är
en jämlikhetsfråga, som har stor betydelse för
att exempelvis äldre människor och personer
med en funktionsnedsättning ska klara av att
kommunicera med myndigheterna.
Folktinget fick begäran om utlåtande gällande såväl förslaget till lag som förordningsut-
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kastet om Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata under året. En av de frågor
som Folktinget tog ställning till gällde behovet
av en svensk förkortning för myndighetens
namn, eftersom endast den finska kortformen
användes under beredningen. Folktinget
samarbetade med Institutet för de inhemska
språken i detta ärende. När myndigheten
inledde sin verksamhet i början av år 2020
beslöt man att ta i bruk den rekommenderade
förkortningen MDB, som motsvarar namnet i
kortform på finska.
Artificiell intelligens har fått en allt större
betydelse i myndigheternas verksamhet, och
de språkliga rättigheterna ska följaktligen
beaktas i planeringen av tjänsterna. Finansministeriets koordinator Niko Ruostetsaari
höll i december ett föredrag för förvaltningsutskottet och Folktingets ombudsmän om
ministeriets nationella program för artificiell
intelligens, AuroraAI, och hur språkliga rättigheter har beaktats i programmet. Finansministeriet och justitieministeriet kommer
att fördjupa samarbetet i fråga om rättigheter
som berör digitalisering och utvecklandet av
AI samt språkliga rättigheter.

Regeringsprogrammet
Efter Folktingets session hörde det nyvalda
förvaltningsutskottet statssekreterare Malin
Brännkärr från justitieministeriet om skrivningarna i regeringsprogrammet. Brännkärr
sade att regeringsprogrammet innehåller
flest skrivningar om språk av programmen
i modern tid. Regeringen ska se till att de
språkliga rättigheterna tillgodoses i myndigheternas verksamhet, inom förvaltningen och
vid lagberedningen. Genom utbildning och
personalrekrytering försäkrar man sig om att
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Vava Lunabba,
specialsakkunnig vid
justitieministeriet,
höll ett föredrag om
språkliga rättigheter
och digitalisering.

i synnerhet polismyndigheterna och nödcentralerna har en reell beredskap att betjäna
allmänheten på finska och svenska. Dessutom
ska man i samband med omfattande digitaliseringsprojekt se till att språkliga rättigheter
tillgodoses också i praktiken. Regeringsprogrammet innehåller glädjande nog många
av de målsättningar som Folktinget hade
formulerat inför regeringsförhandlingarna.
Statsrådets kansli förnyade sin anvisning
om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen, och Folktinget tog ställning till
arbetsgruppens förslag på hösten. Folktinget
lyfte bland annat upp behovet av tolkning
på finlandssvenskt teckenspråk. Statsrådets
kansli tog fasta på detta och kompletterade
anvisningarna med skrivningar om i vilka
situationer det ska ordnas tolkning på finlandssvenskt teckenspråk.
Folktinget gav dessutom justitieministeriet
sina synpunkter på eventuella ändringsbehov
i språklagen och besvarade ministeriets förfrågan gällande uppföljningsindikatorer för
språkliga rättigheter på hösten. Indikatorerna
beaktar olika språkgruppers erfarenheter av
hur de språkliga rättigheterna tillgodoses.

inrikesministeriet och riksdagens förvaltningsutskott under årens lopp.
De sex nödcentralerna i landet tog dessutom i bruk ett gemensamt datasystem med
funktioner som stöder nödcentralsoperatörernas möjligheter att ta emot nödsamtal
och kommunicera med svenskspråkiga
personer på svenska. Applikationsspecialisten Taito Vanhapiha från Nödcentralsverket
informerade om det nya nödcentralsdatasystemet i samband med förvaltningsutskottets
möte på våren. Folktingssekreterare Markus
Österlund redogjorde vid samma möte för
svenskan i Finland ur ett europeiskt perspektiv.
Folktinget fick också information om att
Polisyrkeshögskolan i Tammerfors skulle
ordna specialiseringsstudier på svenska
för underbefäl hösten 2019, vilket var ett
välkommet besked. Den svenskspråkiga
utbildningsenheten hade emellertid inte
möjlighet att genomföra utbildningen utan
ytterligare personalresurser. Folktinget vände
sig till Polisyrkeshögskolans ledning, som
åtgärdade ärendet.

15 nya tvåspråkiga
nödcentralsoperatörer

21.1

Folktinget har anledning att glädja sig över
att Nödcentralsverket har förbättrat sin
servicenivå på svenska under år 2019. 15
personer utexaminerades från landets första
tvåspråkiga utbildning för nödcentralsoperatörer, vilket underlättar tillgången till svenskkunnig personal framför allt i Österbotten.
Det uppenbara behovet av svenskkunniga
nödcentralsoperatörer är en av de frågor som
Folktinget aktivt har lyft fram i kontakter till

9.10
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Utlåtanden och yttranden

25.10

Yttrande om förslaget till lag
gällande Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till
riksdagens förvaltningsutskott
Utlåtande om förslag till förnyade
anvisningar gällande effektiverad
kommunikation för statsförvaltningen till statsrådets kansli
Utlåtande om förordningsutkast
gällande Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till
finansministeriet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Folktinget har
arrangerat två
jubileumsseminarier
på Musikhuset i
Helsingfors.

UTBILDNING

Lärarsituationen i
Svenskfinland
Utmaningen är
att tillgången till
behörig personal
inte kan
säkerställas
enbart genom
ett tillräckligt
antal
nybörjarplatser,
om det inte finns
sökande till
utbildningarna.

Folktingets utbildningsutskott diskuterade
tillsammans med styrelsen för Finlands
svenska lärarförbund, FSL, lärarsituationen i Svenskfinland. Diskussionen fördes
utgående från den undersökning som FSL
låtit göra under året. Data samlades in med
hjälp av en enkät som hade skickats till
svenskspråkiga skolor i Finland och på Åland.
Enkäten samlade in information om lärarnas
tjänstebeteckning (klasslärare, ämneslärare,
speciallärare, specialklasslärare), lärarnas behörighet för arbetsuppgiften och information
om anställningens varaktighet.
Undersökningen pekade på betydande
regionala och tjänsterelaterade skillnader
i skolornas tillgång till behöriga lärare.
Österbotten hade enligt undersökningen
den största andelen formellt behöriga lärare
(95 %), medan Nyland hade den största andelen (17 %) obehöriga lärare.
Lärarflykten till Sverige som varit ett
aktuellt tema i medierna diskuterades också.
Jens Mattfolk, ombudsman vid FSL, berättade
att förbundet frågat lärarstuderande om deras
eventuella avsikter om flyttplaner till Sverige.
På basis av inkomna svar meddelar en överväldigande majoritet (70 %) av de svarande att
en flytt västerut inte är aktuell.
Under diskussionen lyftes också utmaningarna med digitaliseringen, elevvården,
läromedelssituationen och fortbildningen för
ämneslärare upp.
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Utbildning, en färskvara
– klarar Svenskfinland
utmaningen?
Folktinget arrangerade med anledning av
100-årsjubileumsåret ett framtidsinriktat
jubileumsseminarium ”Utbildning, en färskvara – klarar Svenskfinland utmaningen? den
15 oktober i Musikhuset i Helsingfors.
Jubileumsseminariet öppnades av undervisningsminister Li Andersson. Hon konstaterade i sitt öppningsanförande att utbildningsnivån i Finland slutat växa och att regeringen
gått in för att stärka hela utbildningssystemet
från småbarnspedagogiken till högskolorna
samt att höja läroplikten till 18 år.
Futurist Niko Herlin från Great Minds
inledde seminariet med att tala om ”Framtidens yrken är inte ännu uppfunna, hur svarar
framtidens utbildning?”. Sinimaaria Ranki,
ledande expert vid Sitra fortsatte med temat
”Framtidsutsikter för livslångt lärande” och
Moira von Wright, rektor för Åbo Akademi,
avslutade med att prata om ”Den finlandssvenska utmaningen kräver radikal fantasi”.
Efter inledningarna följde en diskussion
kring teman som framtid, utveckling och fantasi. I diskussionen deltog Anita Westerholm,
juridikstuderande vid Helsingfors universitet
och ekonomistuderande vid Hanken Svenska
handelshögskolan i Helsingfors, Fabian
Fagerholm, forskare och universitetslektor på Aalto-universitetet, Armi Mikkola,
undervisningsråd vid undervisnings- och
kulturministeriet samt Niko Herlin. Folktingssekreterare Markus Österlund fungerade
som moderator för diskussionen. Seminariet
lockade drygt 100 deltagare.
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 Undervisningsminister Li
Andersson
öppnade
seminariet
Utbildning, en
färskvara – klarar
Svenskfinland
utmaningen?
 Diskussion
om framtid,
utveckling och
fantasi.
 Moira von
Wright, rektor
för Åbo
Akademi.
 Sinimaaria
Ranki, ledande
expert vid Sitra

Uppföljning av Samrådet
för språkärenden
Folktinget deltog i Samrådet för språkärenden
som träffades i oktober 2018. Då fokuserade
samrådet på aktuella reformer som påverkar
förverkligandet av de språkliga rättigheterna.
Folktinget uppmärksammade, och fick i april
2019 svar av, dåvarande undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen på tre teman:

1. Tillgången till svenskspråkig
behörig personal inom
småbarnspedagogiken
För att tillgången till behörig personal inom
småbarnspedagogiken ska tryggas påpekade
Folktinget att det bör finnas tillräckligt många
nybörjarplatser på svenska på alla utbildningsnivåer.
Undervisningsministern konstaterade
att både Helsingfors universitet och Åbo
Akademi erbjudits möjlighet och finansiering
för att öka antalet utbildningsplatser åren
2018–2021. Utmaningen är att tillgången till
behörig personal inte kan säkerställas enbart
genom ett tillräckligt antal nybörjarplatser
om det inte finns sökande till utbildningarna.
Även arbetsuppgifterna inom småbarnspedagogiken måste göras mera attraktiva.

2. Behöriga studiehandledare på
svenska
Studiehandledningen har i och med de stora
utbildningsreformerna fått en ny roll, betydelse och omfattning. Folktinget påpekade att
flera svenskspråkiga behöriga studiehandledare bör utbildas om målsättningen i
reformerna ska uppfyllas.
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Enligt undervisningsministern är behovet
av utexaminerade svenskspråkiga studiehandledare två per år, enligt en nationell
prognos som tagits fram vid Jyväskylä
universitet. Folktinget ifrågasatte prognosen.
Ministeriet meddelade under våren att
Statistikcentralen förverkligar en nationell
datainsamling om lärare 2019. Resultaten från
den datainsamlingen publiceras våren 2020
i boken ”Lärarna och rektorerna i Finland
2019”. Uppgifterna kan användas vid prognostiseringen av behovet av lärare.

3. Läromedel i svenska som andra
språk
Att integreras på svenska i Finland är utmanande eftersom läromedel i svenska som
andra språk saknas för de yngre åldersgrupperna. Folktinget konstaterar att det bör
finnas läromedel i svenska som andra språk
för alla åldersgrupper och att läromedlen bör
ha en finlandssvensk kontext.
Undervisningsministern konstaterade att
Utbildningsstyrelsen producerar läromedel
för de undervisningsgrupper som de kommersiella förlagen inte förser med läromedel
på grund av ekonomiska skäl. Behovet av nya
läromedel i svenska som andra språk är stort
och resurserna är begränsade. Behovet har
kartlagts våren 2018 och på basis av kartläggningen uppdateras det befintliga läromedlet
för årskurserna 3–6. I samband med den
uppdateringen kommer även material som
delvis kan användas för årskurserna 1–2 att
produceras. Antalet elever som studerar
enligt lärokursen svenska som andraspråk i
årskurserna 1–6 är mycket liten.
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Lagstiftning och
utbildningsreformer
Det har inte funnits några stora utbildningsreformer att bevaka. De stora utbildningsreformerna roddes i hamn under den föregående regeringens verksamhetsperiod. Finland
fick ett nytt ambitiöst regeringsprogram efter
riksdagsvalet 2019. Det konkreta arbetet med
att förverkliga regeringsprogrammets skrivningar om utbildningssektorn kom inte i gång
under året, vilket tydligt märkts i Folktingets
verksamhet.

Utlåtanden
11.4
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Utlåtande till utbildningsstyrelsen om utkastet till grunderna för
gymnasiets läroplan.
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Folktingets ordförande Sandra Bergqvist
öppnade seminariet Äldre och
svenskspråkig – hur tryggar vi en god
äldreomsorg? Seminariet arrangerades i
Åbo i november och var välbesökt.

SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRD

Vårdreformen
I samband med
regerings
förhandlingarna
hördes
Folktinget om
förslag på
åtgärder för att
trygga svenskan
i den nya
regeringens
vårdreform.

Inom social- och hälsovården har Folktingets
arbete kretsat främst kring reformen av
social- och hälsovårdsstrukturerna. I början
av året behandlades vårdreformen i riksdagen
och då satte Folktinget fokus på behandlingen
i grundlagsutskottet bland annat genom
möten med grundlagsexperter och beredande av utlåtande till utskottet. Folktingets
samarbete med landskapsberedningsprojektet Nyland 2019 var också intensivt.
Vårdreformen föll i mars i samband med
regeringen Sipiläs avgång. I samband med
riksdagsvalet och bildningen av en ny regering framförde Folktinget förslag på åtgärder
för att trygga svenskan i den nya regeringens
vårdreform. Folktinget hördes om detta också
i regeringsförhandlingarna.
Den nya regeringens arbete med vårdreformen drog igång med fart efter sommaren,
med utredningen om kommunernas roll
som tjänsteproducenter och en särlösning för
Nyland som första helheter. Folktinget gav utlåtande om kommunernas roll och följde nära
med hur språkfrågan behandlades i arbetet
med en särlösning för Nyland. Samarbetet
med justitieministeriet har varit intensivt när
det gäller svenskan i vårdreformen.
I december kallades Folktinget till en
rundabordsdiskussion på social- och hälsovårdsministeriet om svenskan i vårdreformen. I samband med den fick Folktinget
i uppdrag att koordinera ett gemensamt
ställningstagande för de svenskspråkiga
organisationerna. Arbetet med det fortsätter
in i januari-februari 2020.
I samarbete med Finlands Kommunförbund har Folktinget tillsatt en arbetsgrupp
bestående av representanter bland annat
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från tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt, den
kommunala social- och hälsovården och
tredje sektorn för att bevaka tillgången till
svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster
i vårdreformen. Arbetsgruppen inleder sin
verksamhet i januari 2020.

Sjukhusens framtid
Till följd av både riksomfattande och regionala förändringsprocesser har det uppstått
utmaningar i verksamheten vid utpräglat
tvåspråkiga sjukhus. Folktinget har på olika
sätt arbetat för att bevara den tvåspråkiga
verksamheten när det gäller Vasa centralsjukhus, HUS Raseborgs sjukhus och Åbolands
sjukhus, eftersom Folktinget tycker att det
är viktigt att bevara fungerande svensk- och
tvåspråkiga verksamhetsenheter.
Folktinget har länge arbetat för att Vasa
centralsjukhus ska vara ett av de centralsjukhus som ska ha omfattande jourverksamhet
dygnet runt. Långköraren fick i slutet av
året ett lyckligt slut. I november godkände
riksdagen en lagändring som ledde till att
Vasa sjukvårdsdistrikt nu är ett av 13 distrikt
som har skyldighet att ordna omfattande
jourverksamhet dygnet runt.
Vad gäller HUS Raseborgs sjukhus träffade
Folktinget verkställande direktören för
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,
Juha Tuominen för att diskutera tillgången till
svenska tjänster och utvecklandet av sjukhusets verksamhet. Folktinget har även bidragit
med material för att lyfta fram behovet av
sjukvård på svenska i regionen.
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts
fullmäktige fattade på sommaren beslut om
att integrera Åbolands sjukhus med Åbo
universitetscentralsjukhus (ÅUCS). För att sä19

kerställa att Åbolands sjukhus svenskspråkiga
miljö och tjänsteproduktion inte ska urvattnas till följd av fusionen stödde Folktinget
Åbolands sjukhus i beredningen av förslag till
skrivningar i centrala förvaltningsdokument.
Sjukhusets integration med ÅUCS trädde i
kraft vid årsskiftet 2019-2020.

Övrigt
Folktinget höll ett jubileumsseminarium om
Äldre och svenskspråkig – hur tryggar vi en
god äldreomsorg? den 19 november i Åbo.
Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap, talade om äldrevårdens framtid på
svenska och Susanna Friman, personal- och
utvecklingschef vid Åbolands sjukhus och
Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör i Pargas tog upp frågan kring Åbolands
sjukhus framtida roll och den kommunala
äldreomsorgen. I paneldiskussionen med
rubriken Hur ska vi bli bättre på social- och
hälsovård för äldre - och på svenska dessutom? deltog Jukka-Pekka Kuokkanen, vd
för Barkbackens servicehus, Miia Lindström,
Märta Marjamäki, representant för Folktingets social- och hälsopolitiska utskott, och Pehr
Löv från Svenska pensionärsförbundet. Folktingets ordförande Sandra Bergqvist inledde
seminariet och Dan Lolax var moderator.
Seminariet var lyckat och välbesökt med 60
personer i publiken.
Inom ramarna för vårdreformen, men även
kring andra frågor har Folktinget samarbetat
med ett flertal organisationer. Förutom det
intensiva samarbetet med projektet Nyland
2019 och justitieministeriet kring vårdreformen, har även organisationer såsom Kommunförbundet, det svenska LAPE-nätverket,
FSKC, Soste, SAMS – Samarbetsförbundet
kring funktionshinder och samkommunen
Kårkulla spelat en viktig roll i Folktingets
arbete med social- och hälsovårdsfrågor.

att förbättra situationen. Utskottet slutförde
arbetet genom att göra en översikt över den
svenskspråkiga vård och service som finns att
tillgå. På basis av en enkät till de tvåspråkiga
kommunerna och annan insamlad information sammanställde utskottet en översikt över
det stöd som finns, med fokus på svensk- eller
tvåspråkiga telefonlinjer.
Utskottet behandlade också brister i kvaliteten inom boendeverksamheten för äldre
samt brister i tillgången till svenskkunnig
personal inom äldreomsorgen. Utskottet
hörde ledande sakkunnig Pia Maria Jonsson
från Institutet för hälsa och välfärd (THL) som
presenterade arbetet med de nationella kvalitetsregistren och diskuterade frågor kring
språket som kvalitetsmätare.
Utskottet hörde också språkrättsråd Corinna Tammenmaa från justitieministeriet som
berättade om vårdreformen och om arbetet
med att bevaka de språkliga rättigheterna i
reformen.

Utlåtanden
22.1

14.8

28.10

14.11

22.11

Utskottet

22.11

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott
har bland annat arbetat för att verkställa de
motioner som antogs på sessionen, deltagit i
arbetet kring vårdreformen och hört sakkunniga.
Folktingets session 2018 antog en motion
om vårdkedjor för personer som utsatts för
sexualbrott. Enligt sessionens beslut skulle
Folktinget göra en översikt gällande tillgången till vård och stöd på svenska för den
som blivit utsatt för sexuella trakasserier och
sexualbrott, samt idka påverkningsarbete för

11.12
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Utlåtande till riksdagens
grundlagsutskott om förslag till
vårdreformens ramlagar samt
social- och hälsovårdsutskottets
utkast till betänkande
Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om förslag till
ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till
nationell strategi för psykisk hälsa
Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om förslag till
ändringar i äldreomsorgslagen
Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om kommunernas roll som tjänsteproducenter
i samband med vårdreformen
ministrarna Kiuru och Blomqvist
Skrivelse till social- och hälsovårdsministeriet om översättning
av handböcker
Ställningstagande till med anledning av en rundabordsdiskussion
om svenskan i vårdreformen
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Höranden

Föreläsningar och presentationer

20.3

7.10

16.5

11.12
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Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om
skydd för nationella minoriteter
ordnade ett hörande om Finlands
femte rapport om tillämpningen
av konventionen.
Hörande i arbetsgruppen som
behandlade strukturerna för
framtidens vård och omsorg i
regeringsförhandlingarna.
Rundabordsdiskussion på socialoch hälsovårdsministeriet om
svenskan i vårdreformen.

8.11

Presentation av regeringsprogrammets skrivningar om
svenskan i social- och hälsovården på Sostes seminarium
SOSTEtalk! i Tammerfors.
Föreläsning om svenskan i ordnandet av social- och hälsovården
på Helsingfors stads social- och
hälsovårdsväsendes seminarium.
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 Folktinget
arrangerade
seminarium i mars.
 Docenten i
medieekonomi Stefan
Melesko från
Internationella
Handelshögskolan i
Jönköping
analyserade
förändringarna i
mediefältet.
 Stefanie
Sirén-Heikel var
moderator för
diskussionen där
bland andra Susanna
Landor (tv) från
Hufvudstadsbladet
och Marit af
Björkesten från
Svenska Yle deltog.

KULTUR OCH MEDIA

Media
Unga
konsumerar
medier på tre
språk.

Den turbulens som präglat medievärlden de
senaste åren fortsätter. Digitaliseringen av
tidningspressen och de sociala mediernas
frammarsch, förändringar i tittandet som
numera sker i allt större grad via nätet
påverkar givetvis också medieutvecklingen
i Svenskfinland. De här förändringarna har
också varit synliga i tidningskoncernerna i
Svenskfinland, och också inom public service
på svenska.
Som ett led i detta stod Folktinget värd för
att diskutera framtiden för de finlandssvenska medierna, på det första av Folktingets
100-årsjubileumsseminarier. Seminariet Ett steg vidare - Medier och identitet i
Svenskfinland arrangerades den 19 mars i
Musikhuset i Helsingfors. Seminariet lockade
75 åhörare och handlade om vad som krävs
för att klara sig i den nya medievärlden, hur
gör tidningarna för att bli vinstbringande och
konkurrerar public service med tidningspressen? Och framför allt handlade seminariet om
identitet.
Docenten i medieekonomi Stefan Melesko
från Internationella Handelshögskolan i
Jönköping analyserade förändringarna i
mediefältet och gav sina synpunkter på vad
som krävs i den nya medievärlden. Professor
emeritus Tom Moring talade om de finlandssvenska mediernas betydelse för vårt språk
och vår identitet.
Moring visade att enligt hans forskning är
allt färre unga finlandssvenskar under 29 år
beredda att betala för nyheter. Enligt Moring
kan vi därför nu se att det här vittrar sönder
kittet i den finlandssvenska gemenskapen i
takt med att många unga överger de mediala
referensramar som tidigare har format en
känsla av samhörighet i Svenskfinland. Moring tror att den här identitetsförskjutningen
kommer att vinna terräng också på grund av
att många familjer redan nu är tvåspråkiga
och balanserar mellan finska och svenska i
vardagen. Unga konsumerar därtill medier på
tre språk.
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I paneldiskussionen om framtiden för
medierna i Svenskfinland, under ledning
av doktorand Stefanie Sirén-Heikel, deltog
Marit af Björkesten från Svenska Yle, Susanna
Landor från Hufvudstadsbladet, Kenneth
Myntti från Österbottens Tidning och Sandra
Widing från Ålandstidningen. De diskuterade
hur steget vidare för medierna på svenska i
Finland ska se ut för att de dels ska klara sig i
konkurrensen, och hur de kan vara kittet som
håller vår identitet samman. Trots de hotbilder som Tom Moring presenterade kunde
panelens mediereprentanter ge flera goda
exempel och de var eniga om att det behövs
fler unga medarbetare i de finlandssvenska
medierna för att de ska bli bättre på att skapa
relevant innehåll för de yngre åldersgrupperna. Kenneth Myntti var också av annan åsikt
än Moring och ansåg att den finlandssvenska
samhörigheten aldrig har varit så bra som nu.
Tack vare sociala medier har vi bättre koll på
vad folk håller på med i Svenskfinland och
många delar dessutom med sig artiklar och
till exempel har Österbottens Tidning aldrig
haft så många digitala läsare i huvudstadsregionen tidigare.

Kultur
Kulturfältet på svenska i Finland ses som
väldigt splittrat och att ett stort ansvar har
satts på tredje sektorn och fondfinansiering –
trots att det i verkligheten är staten som bör
ha ett helhetsansvar för koordinering och
finansiering av kulturen på båda nationalspråken. Folktingets kultur- och medieutskott
har därför inlett arbetet för att titta närmare
på främst barnkultur på svenska i Finland.
Barnkulturen är väldigt olik på olika håll i
Svenskfinland och utbudet likaså, och därför
ansåg utskottet att det här är ett område som
man gärna tittar närmare på. Utskottet har
också varit delaktiga i planeringen av Folktingets jubileumsbok.
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Integrationsdagarna ordnades i år i Åbo,
Vasa och Helsingfors.
 Anna Bruun är konsultativ tjänsteman
på arbets- och näringsministeriet.
 Josefina Ramos är erfarenhetstalare.
 Nätverkande och diskussioner i
smågrupper var en viktig del av årets
integrationsdagar.

INTEGRATION AV
INVANDRARE PÅ SVENSKA

Vi ska kartlägga,
förtydliga och
skapa hållbara
strukturer och
smidigare stigar
för integration
på svenska i
Finland.

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” inleddes i början av 2019 och pågår till slutet av
2021. Tanken med projektet är att kartlägga,
förtydliga och skapa hållbara strukturer och
smidigare stigar för integration på svenska i
Finland, som ska leda till såväl arbetsmöjligheter som social inklusion. Fokus för projektets arbete är vuxna, vars läroplikt är förbi,
och inkludering i det finlandssvenska samhället. Målet med projektet är att skapa arenor
för kunskapsutbyte och sociala kontakter
mellan finlandssvenskar och nyanlända för
att främja tvåvägsintegration och förståelsen
för demokratin i ett samhälle.
Inom ramen för projektet finns en påverkansgrupp, som hittills träffats tre gånger i
form av rundabordsdiskussioner. Gruppen
diskuterar aktuella integrationsfrågor och
påverkansmöjligheter gällande dessa frågor
gentemot beslutsfattare och tjänstemän. I
påverkansgruppen deltar personer från utbildningssidan, forskare, de som arbetar med
integrationsfrågor och tredje sektorn.

De finlandssvenska
integrationsdagarna
Årets integrationsdagar skilde sig från tidigare integrationsdagar eftersom de ordnades
på regional nivå, i Helsingfors 29.11, Åbo 3.12
och Vasa 4.12. Målet var att den regionala
expertisen fick lyfta upp fungerande integrationslösningar och i vilka frågor där det ännu
saknas modeller i den egna regionen.
Som inledande talare i Helsingfors fungerade Pasi Saukkonen och Anna Bruun. Saukkonen, forskare vid Helsingfors stad, lyfte upp
utmaningar med integration i huvudstadsregionen och Bruun, konsultativ tjänsteman
från arbets- och näringsministeriet, berättade
om ministeriets fokusområden inom integration under pågående regeringsperiod. I Åbo
inledde Mika Helander, akademilektor och
docent, med att betona vikten av integration på svenska i tvåspråkiga regioner och
Veronica Hertzberg berättade om Luckans
skuggstrategi gällande integration. Både i
Åbo och Helsingfors fick deltagarna lyssna
till erfarenhetstalaren Josefina Ramos som
berättade om sina egna erfarenheter av
vägen till Finland. I Vasa presenterade We
see you-kampanjen för bättre asylpolitik sitt
arbete via Linda Bäckman och Mahdi Hamidi
och som erfarenhetstalare fungerade Walid
Mossa.
Deltagarna fick också ta del av projektpresentationer av aktuella integrationsprojekt
och delta i workshops. Sammanlagt deltog 130
personer i de regionala 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 övriga intresserade. Integrationsdagarna ger deltagarna en möjlighet att skapa nätverk och dela med
sig av fungerande erfarenheter. Dagarna ordnas i samarbete med Bildningsalliansen och är ett populärt evenemang som lockar
över 100 deltagare från alla delar av Svenskfinland och Åland.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
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SPRÅKSKYDD

Folktinget mottog 110 språkskyddsanmälningar. Anmälningarna berörde bland annat
VR, social- och hälsovården och Helsingfors
stad. Genom att ge råd åt personer som
kontaktar Folktinget och genom att vara i
kontakt med myndigheterna och påminna
dem om deras språkliga skyldigheter önskar
Folktinget skapa en större medvetenhet om
hur språklagstiftningen fungerar i vardagen.
Språkskyddssekreteraren 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.

Exempel på
språkskyddsärenden
VR
Flera privatpersoner har varit i kontakt med
Folktinget gällande VR:s service på svenska.
Anmälningarna har bland annat gällt informationen på skärmarna ombord på tågen
och att ad hoc-utropen vid olyckor inte är på
svenska.
VR har överlag förbättrat den svenska
servicen och VR:s information är idag i
princip tvåspråkig. De elektroniska skärmarna på tågen är två- eller trespråkiga,
Veturi-nyhetsbrevet innehåller länkar till var
kunderna kan få information på svenska och
webbsidan fungerar utmärkt på två språk.
Det som fortfarande brister är ad hoc-utropen
på tågen med information vid olyckor eller
förseningar. Folktinget har kontaktat VR i
frågan och påpekat vikten av att få service på
det egna språket, framförallt vid olyckor.
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Helsingfors stad
En ny trend i språkskyddsanmälningarna
som når Folktinget är anmälningar som gäller
Helsingfors. Anmälningarna omfattar allt från
social- och hälsovård till hur staden väljer att
använda sig av sin logo.
Folktinget har fått många förfrågningar och
flera anmälningar gällande stadens logo. Staden har i sin marknadsföring valt att endast
gå in för den finskspråkiga logon, medan den
tvåspråkiga logon används i information till
medborgarna. Folktinget har kontaktat staden, men Helsingfors kommer inte att frångå
principen med den enspråkiga logon.
Folktinget har upprepade gånger kontaktats
gällande vården på svenska i Helsingfors.
Anmälningarna har gällt såväl de tre hälsostationerna i Helsingfors som ska erbjuda
svenskspråkig service samt vård på sjukhus.
En av personerna som kontaktade Folktinget
besökte Femkantens hälsostation tio gånger
under sommaren, utan att en enda gång erbjudas service på svenska. Personen ombads
till och med att komma tillbaka en annan dag
eftersom hälsostationen inte hade personal
på plats som kunde tala svenska.
Vid vissa av Helsingfors sjukhus är det idag
inte möjligt att anmäla sig på svenska, varken
personligen eller elektroniskt. När personen
försökte anmäla sig personligen på svenska
hade personen endast bemötts av ”english tai
suomea” och den elektroniska anmälan var
också möjlig att göra endast på finska eller
engelska. Senare hade personen hänvisats till
en läkare som talade engelska med personen,
trots att hen inte kan engelska. Motiveringen
till att hen skickats till en läkare som talade
engelska var att personer som talar svenska
brukar kunna tala engelska.
Helsingfors lider för tillfället av akut
personalbrist inom social- och hälsovården.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Svårigheterna i att erbjuda en god service
gäller alltså inte bara de svenskspråkiga kunderna. Staden kommer att försöka lösa frågan
med att erbjuda läkarna högre löner från och
med nästa år.

Integration
En person vars partner önskade integreras
på svenska i Nyland kontaktade Folktinget
eftersom paret upplevde att de bemötts osakligt av Arbets- och näringsbyråns personal.
Personen hade anmält sig som arbetssökande
och meddelat AN-byrån i förväg, via en
blankett, att hen ville integreras på svenska.
Trots detta välkomnades personen till ett
tillfälle där man skulle göra upp hens integrationsplan på engelska, ryska eller finska.
När hen besökte TE-byrån förklarades att hen
kommer att erbjudas integration på finska.
Personen protesterade och förklarade att hen
vill läsa svenska, vilket AN-byråns personal
ifrågasatte och förklarade att det kommer att
bli svårare att hitta jobb om hen integreras på
svenska, samt att det endast är av historiska
skäl som Finland har två nationalspråk. Efter
detta förklarade personalen vid AN-byrån att
personen fortsättningsvis kommer att få all
dokumentation på finska.
Folktinget har kontaktat AN-byrån i
frågan. Attityden hos AN-byråns tjänstemän
gentemot integration på svenska har länge
varit ett problem i huvudstadsregionen, men
tack vare ett aktivt attitydarbete inom ANbyrån börjar situationen förbättras. Luckan
skapar för tillfället en manual gällande svensk
integration som ska ges åt AN-byråns tjänstemän och Folktinget hoppas att ett resultat
av manualen är att inte vi nås av liknande
anmälningar i framtiden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
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 Folktinget bjöd på
100-årstårta på
mottagningen på
Helsingfors stadshus.
Dåvarande
statsminister Antti
Rinne och biträdande
borgmästare i
Helsingfors Pia
Pakarinen framförde
hälsningar.
 Krista Siegfrids
uppträdde tillsammans
med 352 elever på
språköarnas
svenskadagenfest i
Lahtis.
 Folktingets
förtjänstmedalj
delades ut på alla
Folktingets fester.
 Festligt
100-årsfirande på
Svenska Teatern i
Helsingfors på den
direktsända
svenskadagenfesten.

SVENSKA DAGEN

Folktinget firade 100 på
svenska dagen
En fullsatt teatersalong firade både svenska
dagen och Folktingets 100 år. Folktingets
huvudfest på Svenska dagen direktsändes på
Yle Teema&Fem och Yle arenan från Svenska
Teatern i Helsingfors. Det var en gala med
mingel, prisutdelningar och musik med både
inhemska och svenska artister. Kvällens
konferencierer var programledarduon Sonja
Kailassaari och Mårten Svartström och som
reporter i vimlet fungerade Eva Kela.
Artistgardet bestod av inhemska artister,
men också av några rikssvenska. På scenen
stod à cappella-gruppen Fork, folkmusikgruppen Jepokryddona, Philip Järvenpää,
Sandra Långbacka, Jennie Storbacka, Elna
Romberg och Simon Zion. Vi fick också lyssna
till den svenska sångartrion Solala och ingen
mindre än Lill Lindfors. Kvällens husband var
Jan Simons band. Medverkade gjorde också
komikern Alfred Backa, som fått i uppdrag att
fundera närmare på några finlandssvenska
fenomen samt Pia Pasanen, Jone Nikula, Rosa
Meriläinen och Paleface (Karri Miettinen)
som hade satt sig i badkaret för språkbadsalias
med Sonja Kailassaari och Mårten Svartström.
På Svenska Teatern uruppfördes Folktingets
100-årslåt Rum för alla med Elna Romberg
och Simon Zion. Genom att släppa en singel
ville Folktinget fira sitt 100-årsjubileum och
lyfta fram sitt jobb för ett bättre och tolerantare språkklimat. Låten heter Rum för alla,
samma titel som Folktingets jubileumsbok
kommer att ha när den utkommer i början på
år 2020. Sången är gjord och producerad av
Jan Simons. Låten Rum för alla finns att lyssna
på Spotify, Youtube och itunes.
Direktsändningen från Svenska dagenVERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

festen var en samproduktion mellan Folktinget, Parad Media, Svenska Yle och Svenska
Teatern
På festen i Helsingfors är prisutdelningarna
ett av huvudprogrammen. I år utdelades
Folktingets tre egna priser och Svenska Teaterns Skillnaden-pris. Bojan Sonntag-priset
tilldelades DuvTeatern, årets klimathöjare
blev Maarit Feldt-Ranta och Antti Kuronen
fick Folktingets samvetspris. Svenska Teaterns
Skillnaden-pris gick till regissören Mikaela
Hasán och teaterkritikern Christel Pettersson.
Bojan Sonntag-priset är Folktingets garanters pris till minnet av sjuksköterskan Bojan
Sonntag som donerat sin kvarlåtenskap till
Folktingets garanter. Priset gick till DuvTeatern. Produktionerna möjliggör kultur, hobbyn och scenkonst för alla, och det på svenska.
Bojan Sonntag-priset utdelades av Folktingets
garanters ordförande Stefan Svenfors.
Årets klimathöjare utsågs av en jury bestående av artisten och mångsysslaren Thomas
Lundin, Yle Åbolands nyhetschef Maria
Nylund och fjolårets Klimathöjare, mannen
bakom Tomppis memes Tomas Bäck. Det
här priset har under tidigare år delats ut till
Svenskfinlands mest populära humorister.
Men nu ansåg juryn att klimatet kan höjas
också på andra sätt, än genom humor och
skratt. Priset gick till Maarit Feldt-Ranta som
öppet och generöst delat sitt liv och talat om
det svåraste svåra. Tomas Bäck delade ut
priset.
Folktingets samvetspris utsågs via en
webbomröstning arrangerad av Svenska Yle.
Fem kandidater presenterades av en jury:
specialsakkunnig vid Kommunförbundet,
Folktingets tidigare ordförande Christina
Gestrin, journalisten Henrik Othman och
författaren och journalisten Eva Frantz.
Samvetspriset går till någon eller något som
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genom ord eller handling visat prov på stort
civilkurage under det gångna året. Årets utmärkelse gick till journalisten Antti Kuronen
för att han konkretiserar fruktansvärda
konflikter genom att modigt rapportera från
olika krisområden och ge människor möjlighet att dela sina berättelser. Priset utdelades
av poeten Tua Forsström.
Folktingets svenskadagenfester firades
också i Vasa och Åbo. I Vasa höll Finlands
ambassadör i Norge Mikael Antell ett
uppskattat festtal. För underhållningen på
Ritz i Vasa stod bland annat kören Amors
pilar, Markus Lytts, som också var kvällens
konferencier, och skådespelaren Ylva Ekblad
som höll ett kåseri om dialekter. I Åbo var
det biskop emeritus Björn Vikström som höll
festtalet och Pargasbördige Bubbeli som stod
för underhållningen. Festen arrangerades i
Sigynsalen. Både i Vasa och i Åbo utdelades
Folktingets förtjänstmedalj.
Årets extrasatsning var svenska dagenfamiljefesten i Lahtis den 5 november. För
att uppmärksamma språköarna som finns
arrangerades en stor fest där barn och vuxna
från nio språköar fyllde hela Sibeliushuset till
sista plats! Publiken på 1200 personer fick ta
del av ett mångsidigt program med FlipFlop,
Hot Club Dance Company, Alfred Backa och
Krista Siegfrids med sitt band. Höjdpunkten
var då 352 skolelever från språköarna steg
upp på scenen och tillsammans med Krista
Siegfrids sjöng Folktingets låt Vår tid - vårt
land. Efteråt bjöds det på kaffe och kaka och
clownen ToraBella underhöll den yngsta
publiken i vimlet. Festen gav en stark känsla
av samhörighet för det svenska i språköarna
och uppskattades stort av publiken. Festen
var ett samarbete mellan Folktinget, Lahtis
stad, Språkönätverket och Föräldraföreningen
i Lahtis med den svenska skolans rektor Karin
Ihalainen som primus motor.
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Folktingsmedaljörer 2019
Folktinget delade ut en förtjänstmedalj i guld
och 17 förtjänstmedaljer. Förtjänstmedaljerna
utdelades i samband med Folktingets svenskadagenfester i Helsingfors, Vasa och Åbo.

Folktingets förtjänstmedalj i guld
Christoffer Taxell, Åbo

Folktingets förtjänstmedalj
Anders Björklöf, Helsingfors
Tom Böhling, Helsingfors
Riko Eklundh, Helsingfors
Kjell Nylund, Tammerfors/Korsholm
Steven Frostdahl, Nykarleby
Carola Gröndahl, Pargas
Leif Jansson, Mariehamn
Johan Johansson, Grankulla
Ulrica Karp, Vasa
Bodil Lund, Borgå
Gun Mannfolk, Lappfjärd
Katarina Petrell, Helsingfors
Brage Räfsbäck, Korsholm
Catarina Silvander, Karleby
Kjell Skoglund, Stockholm
Liisa Suopanki, Åbo
Jeanette Öhman, Los Angeles
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 Årets artister avslutar tillsammans med Modersmålets
sång.
 Lill Lindfors
 Philip Järvenpää
 Poeten Tua Forsström premierade journalisten Antti
Kuronen med Folktingets samvetspris

Raka Bananer underhöll
sammanlagt 900
dagisbarn med två
konserter i Helsingfors
stadshus.

SVENSKA VECKAN

Fakta om
Svenska veckan:
• Svenskfinlands
största
kulturevenemang
med program på
svenska.
• 220 evenemang
som besöktes av
21 000 personer på
17 ställen.
• Regionerna är:
Uleåborg, Karleby,
Sydösterbotten,
Vasa & Korsholm,
Grankulla,
Björneborg, Åbo,
Kimitoön,
Raseborg,
Kyrkslätt, Esbo,
Helsingfors,
Vanda,
Tammerfors,
Lahtis, Borgå och
Lovisa.  
• Firas sedan år 2000
under en vecka
samband med
svenska dagen.
• Hela programmet
finns på
svenskaveckan.fi

Svenska veckan är Svenskfinlands största
kulturevenemang och firas alltid i samband
med svenska dagen den 6 november. Folktinget fungerar som ansvarig koordinator
för evenemanget och veckan firades i år i 17
regioner. Ny ort för i år var Grankulla. De
övriga var Uleåborg, Karleby, Sydösterbotten,
Vasa & Korsholm, Björneborg, Åbo, Kimitoön,
Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Vanda,
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 slag av kultur. De flesta programnummer som arrangeras av Folktinget
sker på daghem och i skolor för att spara tid
för barnen och för att ge alla möjligheten att
delta. Den övriga andelen program är lokalt
program som är öppet 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 på
orten. I år kunde besökarna ta del av närmare
220 evenemang under en veckas tid och de
besöktes av 21 000 personer.
Folktinget stod för 75 evenemang och engagerade en hel mängd artister runtom i landet.
De flesta artisterna turnerade hela veckan
på de olika orterna, allt från Uleåborg i norr
till Lovisa i öster. De gästspelande artisterna
i år var stand up-komikern och författaren
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Alfred Backa, barnmusikorkestrarna Raka
Bananer, Robin Hund, FlipFlop och Arne
Alligator, Clownen Tora Bella, Teater Viirus,
Unga Teatern, Teater Kojan, Teater Taimine,
Nylands svenska ungdomsförbund, Teatergruppen Den klingande grodan, Teater Fabel,
Finlandssvenskt filmcentrum och Skottes
Musikteater från Sverige. Orterna hade även
möjlighet att ansöka om ett bidrag på 1 500
euro för att ordna lokalt program.
På Helsingfors universitetssjukhus (HUS)
fick Svenska veckan-firandet igen stor synlighet på sjukhusen och i media. Kampanjen
riktade sig till personalen och uppmuntrade dem att tala svenska med kolleger och
patienter. Kampanjens ledord var: ”Det lönar
sig. Se kannattaa.” Kampanjen hade fem
galjonsfigurer, samtliga HUS-anställda med
finska som modersmål, som utifrån sin egen
arbetserfarenhet berättade varför det lönat sig
för dem att lära sig svenska.
Samarbetet med Haaga-Helia på Borgå
Campus fortsatte. Första årets studerande i
programmet Försäljning och visuell marknadsföring producerade fyra evenemang
för barn och unga i olika lokaler i Borgå. De
flesta studerandena är finskspråkiga eller
tvåspråkiga, men projekten genomfördes på
svenska. Evenemangen lockade en stor publik
och de har blivit högt uppskattade av ortens
barn och ungdomar.
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Folktinget stod värd för den
svenskspråkiga paviljongen Café
Svenskfinland på SuomiAreena.
Folktinget bjöd på jazz på svenska på
Pori Jazz och Pori Jazz Kids Festival.

FOLKTINGET PÅ
SUOMIAREENA

Folktinget deltog för åttonde året i rad i
politikerveckan SuomiAreena i Björneborg
den 15–19 juli 2019. SuomiAreena är Finlands
största forum för finländska samhällsdiskussioner i ledig miljö och arrangeras av
produktionsbolaget Mediahub och staden
Björneborg i samarbete med MTV. Årets tema
var framtidens kunnande och innovationer. I
år besöktes evenemanget av 73 000 besökare
och det bjöds på 200 diskussioner (av vilka
två på svenska) med totalt 1000 talare.
Evenemangen under SuomiAreena veckan är
kostnadsfria och öppna för alla. MTV sände
över 20 timmar samhällsdebatt i tv under
veckan.
Folktinget deltog igen med en stor och
synlig paviljong, Café Svenskfinland på
Medborgartorget. Folktinget erbjuder varje
år fyra finlandssvenska aktörer en egen dag
att presentera sin verksamhet i paviljongen. I
år deltog Svenska Kulturfonden i Björneborg
(SKiB), Schildts & Söderströms, Yrkeshögskolan Novia och Luckan. Alla hade en egen
dag i paviljongen och kunde då marknadsföra
sin egen verksamhet och på så sätt knyta
kontakter och tala med besökare på svenska.
Tisdagen var Folktingets dag i paviljongen och
då bjöds det på olika språklekar och bingo på
svenska. Under hela veckan kunde barn och
barnasinnade öva sig på ”Kasta fisken”-spelet
på båda inhemska språken. De som tog del
av våra aktiviteter belönades dessutom
med en påse fiskkrydda att ta hem. Det var
en strid ström av människor hela veckan i
paviljongen.
Folktinget arrangerade två diskussioner.
Den första diskussionen, som ordnades tillsammans med Finlands nationella valforskningskonsortium, lockade 70 personer till
Mikaelsgården måndagen den 15 juli. Diskussionsrubriken var ”Hur mår demokratin i FinVERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

land?” och i samband med diskussionen presenterades en pinfärsk forskningsrapport om
hur finländarnas syn på politik och demokrati
har förändrats. I diskussionen deltog Sylvia
Bjon, politikjournalist på Hufvudstadsbladet,
Kimmo Grönlund, professor i statskunskap
på Åbo Akademi, Anna-Maja Henriksson, justitieminister och Åsa von Schoultz, professor
i allmän statslära på Helsingfors universitet.
Som moderator fungerade folktingssekreterare Markus Österlund.
Folktingets officiella Suomiareena-diskussion gick av stapeln onsdagen den 17 juli på
Stadshusets gård. Rubriken var ”Maskin eller
mänska? – Spetskompetens för framtidens arbetsmarknad”. Vår diskussionspanel bestod
av Mona Forsskåhl, rektor på Yrkeshögskolan
Arcada, Kai Kamila, personaldirektör på
Wärtsilä, Robin Lindahl, vd på Taaleri och
Karen Spens, rektor på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Som moderator
fungerade Peter Nyman, journalist på MTV.
Diskussionen streamades och kan ses på nätet
även i efterhand. I publiken satt 80 personer.
Efter diskussionen arrangerade Folktinget
ett mingel som besöktes av cirka 100 inbjudna.
Folktinget samarbetade igen med Pori
Jazz och under veckan bjöd vi på tre gratis
jazzkonserter på svenska. På tisdag uppträdde
barnmusikorkestern FlipFlop på Pori Jazz
Kids Festival. På onsdag efter diskussionen på
Stadshusets gård uppträdde Jan Simons band
med tidlösa soul-och pop-hits tillsammans
med Jennie Storbacka och Elna Romberg.
På torsdag var det jazzvokalisten Sanna
Ruohoniemi som tolkade sina egna låtar. Alla
uppträdanden gick av stapeln på Skrivarholmens nya scen Poriljonki och lockade ett
rekordantal åhörare.
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Folktinget i farten har
besökt både Åbo och
Uleåborg.

FOLKTINGET I FARTEN

Med Folktinget i
farten vill vi
sprida det
positiva
budskapet om
svenskan på ett
enkelt sätt och
genom direkta
människomöten.

Folktinget i farten är en del av Folktingets attitydarbete. Tanken är att sprida det positiva
budskapet om svenskan på ett enkelt sätt
genom direkta människomöten. Konceptet
för Folktinget i farten varierar beroende på
ort och genomförandet är i enlighet med ortens behov. Om möjligt involveras också Folktingets förtroendevalda på orten eftersom
de besitter en större kunskap om vilka frågor
som är aktuella i just deras hemkommun och
region.
Folktinget i farten gjorde sitt första nedslag
i Åbo den 11 juni. Det var kampanj på gågatan
i Åbo och många intressanta diskussioner
fördes med förbipasserande om tvåspråkigheten i Finland. Emottagandet var positivt och
människor såväl från Åbo som Åboland kom
gärna fram och diskuterade med oss. Som
morot för en pratstund på svenska delade
Folktinget ut mellanmålskex.
Folktinget besökte Uleåborg 25 september
och bjöd in till afterwork och språkcafé på
svenska. En öppen inbjudan gick till alla
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som är intresserade av det svenska i Finland
eller som vill prata svenska, men som saknar
någon att prata svenska med. Träffen ordnades i Café Konst och Deli tillsammans med
projektet Språkambassadörerna-Kielilähettiläät. Så många som 25 personer deltog och
träffen var mycket uppskattad bland deltagarna. Folktinget bjöd på kaffe med dopp.
Folktinget deltog i Föreningarnas dag i
Stadsbiblioteket i Karleby lördagen den 9
november. Olika föreningar och organisationer med svensk verksamhet presenterade sig.
Besöket fick medial uppmärksamhet i regionen och var uppskattat av de svenskspråkiga
på orten. Målet med Folktingets besök var
att lyfta upp och informera om de språkliga
rättigheterna i vardagen.
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Folktinget är medlem i
NPLD. NPLD är ett
europeiskt nätverk,
Network to Promote
Linguistic Diversity, som
arbetar för de språkliga
rättigheterna för
minoriteter i Europa.

INTERNATIONELL
VERKSAMHET

Europarådets
rådgivandet
kommitté för
ramkonventionen
om skydd för
nationella
minoriteter
besökte Finland
och Folktinget
deltog i
arrangemangen.

Folktinget har fortsättningsvis haft ett bra
samarbete med representanter för finskspråkiga och svenskspråkiga i Sverige. En aktiv
dialog har förts med finlandssvenskarna i
Sverige och i november höll folktingssekreterare Markus Österlund festtal då Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige firade sitt
50-årsjubileum i Västerås. I arbetet med
Folktingets jubileumsbok har flyttningsrörelserna mellan Finland och Sverige lyfts upp
och besök har gjorts i både Stockholm och
Uppsala. Folktinget har också varit engagerad
i en bredare diskussion om hur utlandsfinlandssvenskarna, och i synnerhet de som
bor i Sverige, ska kunna känna sig delaktiga i
det finlandssvenska samhället så tröskeln att
flytta tillbaka hålls låg.
Arbetet inom det europeiska nätverket
NPLD (Network to Promote Linguistic
Diversity), som arbetar för de språkliga rättigheterna för minoriteter i Europa, har fortsatt.
Folktinget är medlem och har också en plats
i nätverkets styrelse. I år ordnades tre större
evenemang. I juni höll NPLD styrelsemöte
och årsmöte i Toulouse, Frankrike. I oktober
ordnade NPLD tillsammans med Centre Maurits Coppieters Foundation ett tvådagarsseminarium i San Sebastian, Spanien, kring temat
hur vi kan aktivera och öka användningen
av minoritetsspråk i vardagssituationer och
inom social media. Från Folktinget deltog
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Camilla Grundström och Markus Österlund.
Österlund deltog också i NPLD:s styrelsemöte
i Bryssel i november och i samband med det
ordnades en diskussion om hur vi kan lära oss
av varandra för att bli bättre på att inkludera
invandrare och flyktingar i minoritetsspråkskulturen.
Folktinget har också besökts av sådana
som är intresserade av svenskans ställning i
Finland. Gearóidín McEvoy från the School
of Law and Government at Dublin City
University besökte Folktinget och intervjuade
Markus Österlund om språkliga rättigheter.
Den danska tidningen Berlingske gjorde en
intervju om svenskans ställning i Finland.
Förtroendevalda och tjänstemän från Borås i
Sverige har varit på besök.
I maj höll Markus Österlund en föreläsning
om svenskan i Finland och Folktingets verksamhet under EU-tolkarnas fortbildningsdag
som ordnades i Europaparlamentet i Bryssel.
Europarådets rådgivande kommitté för
ramkonventionen om skydd för nationella
minoriteter besökte Finland och ordnade ett
hörande på Hanaholmen om Finlands femte
rapport om tillämpningen av konventionen. Folktinget deltog i arrangemangen och
Markus Österlund, Peggy Heikkinen och
Johanna Lindholm framförde synpunkter på
utvecklingen i Finland för svenskans del.
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INFORMATION OCH
REPRESENTATION
Folktinget använde sin logo med 100 bakom för att synliggöra jubileumsåret. Webben, Facebook, Instagram och Twitter användes flitigt som
kommunikationskanaler. På Facebook har Folktinget 1750 följare, på
Instagram 450 följare och på Twitter 890. Traditionella pressmeddelanden
skickas och direktkontakt till medier görs. Dessutom har Folktinget tagit
emot flera besöksgrupper och även informerat om sin verksamhet både i
Finland och utomlands.

Press och
pressmeddelanden
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21.10
4.3

19.3

15.4
17.4
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4.5
4.6
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10.7
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Pressinbjudan till Folktingets
jubileumsseminarium Ett steg
vidare: Medier och identitet
Svenskfinland 19.3 i Helsingfors
Folktinget fyller 100 år – jubileumsåret startade med medieseminarium i Musikhuset
Pressinbjudan: Folktingets session i Mariehamn 3–4.5
Thomas Blomqvist ställer inte
upp för omval till Folktingets
ordförande
Jubileumssession i Mariehamn
3–4 maj
Sandra Bergqvist blev vald till
Folktingets ordförande på jubileumssessionen i Mariehamn
Svenskan öppnar dörrar, resolutionen från Folktingets session
Folktinget gläder sig över regeringsprogrammet
Camilla Grundström gav en intervju till Sveriges radio Sisuradio
om studentsvenskan i regeringsprogrammet.
Folktinget ordnar svensk programhelhet på SuomiAreena och
Pori Jazz
Markus Österlund intervjuades
av den danska tidningen Berlingske om svenskans ställning i
Finland
Det är dags att nominera kandidater för folktingsmedaljen år
2019
Folktinget: språklagen måste få
större tyngd!
Pressinfo: Välkommen på Folktingets språkcafé och afterwork i
Uleåborg (svenska och finska)

1.11

6.11

6.11
6.11
6.11

10.11

25.11
4.12
5.12
10.12

11.12

Folktinget vill se telefonlinje för
barn som utsatts för sexuellt våld
också på svenska
Stina Heikkilä intervjuades om
Svenska dagen-festen och webbomröstningen om Folktingets
samvetspris i Yle Vega
Språköarna samlas till gemensam
Svenska dagen-fest (på svenska
och finska)
Stina Heikkilä intervjuades om
Svenska dagen-firande i Yle Vegas
morgonsändning om svenska
dagen
Prisvinnare på Svenska dagen
2019
Mottagare av Folktingets förtjänstmedalj år 2019
Direktsändning på Yle Fem &
Teema och Yle arenan av Folktingets Svenska dagen-fest
Johanna Lindholm och Stephanie
Lindberg intervjuades av Österbottens tidning och berättade
om de språkliga rättigheterna i
vardagen, med vikt på social- och
hälsovården
Pressinbjudan till De finlandssvenska integrationsdagarna
Folktingets Rum för alla är både
sång och bok
De finlandssvenska integrationsdagarna - goes local 2019
Markus Österlund uttalade sig i
Vasabladet och Österbottens tidning om den nya regeringen och
svenskans ställning
Folktinget: Småbarnspedagogik
på svenska måste garanteras
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Seminarier,
uppvaktningar och besök

•
•

Januari
•

•

•

•

•

•

•

Gearóidín McEvoy från the School of
Law and Government at Dublin City
University besökte Folktinget och intervjuade Markus Österlund om språkliga
rättigheter.
Markus Österlund och Johanna Lindholm
samt utredningsperson Christina Gestrin
från Nyland2019-projektet träffade
professor Kaarlo Tuori och professor Olli
Mäenpää för att diskutera de språkliga
rättigheterna i vårdreformen.
Johanna Lindholm träffade ledningen
för Åbolands sjukhus med anledning av
sjukhusets framtida ställning i Egentliga
Finlands sjukvårdsdistrikt.
Markus Österlund deltog i ett seminarium
på justitieministeriet om Finlands språkklimat 2030.
Johanna Lindholm deltog i samkommunen Kårkullas regionmöte i Mellersta
Nyland för att diskutera Kårkullas framtid.
Maria Larma och Markus Österlund träffade Mikkomatti Aro, konstnärlig ledare
för Pori Jazz för inledande diskussioner
om sommarens samarbete i samband med
SuomiAreena.
Markus Österlund, Kristina Beijar och Johanna Lindholm träffade justitieministeriets språkrättsråd Corinna Tammenmaa
och Vava Lunabba, specialsakkunnig, och
diskuterade åtgärder med anledning av
regeringens språkberättelse.

•

Mars
•
•

•

•
•

•

•

Februari
•

•
•
•

•
•

•
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Camilla Grundström deltog i seminarium
om svenskans ställning i huvudstadsregionens kommuner för tjänsteinnehavare
och förtroendevalda från Helsingfors,
Esbo, Grankulla och Vanda.
Kultur- och medieutskottets möte.
Markus Österlund deltog i Delegationen
för Språkärendens möte på Ständerhuset.
Henrik Meinander och Johan Kvarnström
besökte Folktinget för att tillsammans
med Markus Österlund och Kristina Beijar
diskutera Folktingets jubileumsbok.
Maria Larma höll möte för Svenska
veckan-arbetsgruppen på Luckan.
Camilla Grundström deltog i Delegationen för barnskyddsenheternas svenska
sektions möte.
Förvaltningsutskottets möte. Vava
Lunabba, specialsakkunnig vid justitieministeriets enhet för demokrati, språk och
grundläggande rättigheter, informerade

om språkliga rättigheter och digitalisering.
Utbildningsutskottets möte.
Johanna Lindholm deltog i samkommunen Kårkullas möte med Österbottens
landskapsberedning för att diskutera
Kårkullas framtid.
Maria Larma deltog i kultursamarbetsmöte för huvudstadsregionen på Luckan.

•

•

•

•

Arbetsutskottets möte på riksdagen.
Christer Holmlund, förbundsordförande
för Finlands svenska lärarförbund, besökte kansliet. Markus Österlund och Camilla
Grundström fungerade som värdar.
Maria Larma höll inledande möte för
samarbetspartners i Café Svenskfinland
på SuomiAreena 15-19.7. Peggy Heikkinen
deltog också.
Styrelsemöte på riksdagen.
Markus Österlund och Johanna Lindholm
träffade HNS verkställande direktör
Juha Tuominen med anledning av HNS
svenskspråkiga service och Raseborgs
sjukhus framtid. I mötet deltog också
utvecklingschef Pia Stoltzenberg från HNS
och specialsakkunnig Christina Gestrin
från projektet Nyland 2019.
Markus Österlund och Maria Larma träffade Karin Ihalainen, rektor för Svenska
skolan i Lahtis, för att diskutera Svenska
dagen-festen i Lahtis 5.11.
Folktinget ordnade det första jubileumsseminariet Ett steg vidare. Medier och
identitet i Svenskfinland, på Musikhuset i
Helsingfors. Från kansliet deltog Markus
Österlund, Peggy Heikkinen, Camilla
Grundström, Stephanie Lindberg, Maria
Larma och Kristina Beijar.
Markus Österlund besökte Ålandskontoret och träffade minister Nina Fellman
och Lena von Knorring för att diskutera
samarbete kring ett seminarium hösten
2019.
Markus Österlund deltog i Språkdelegationens möte med representanter från
Europarådet.
Europarådets rådgivande kommitté för
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter ordnade ett hörande på
Hanaholmen om Finlands femte rapport
om tillämpningen av konventionen. Från
Folktinget deltog Markus Österlund,
Peggy Heikkinen och Johanna Lindholm,
och framförde synpunkter på utvecklingen i Finland för svenskans del.
Markus Österlund träffade Joachim
Thibblin på Svenska Teatern för att
diskutera samarbete kring Svenska dagens
huvudfest.
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•

•

•

Markus Österlund deltog i Landsbygdspolitiska delegationens möte på Ständerhuset.
Markus Österlund och Stephanie Lindberg
deltog i Folktingets och Bildningsalliansens rundabordsdiskussion om integration.
Förvaltningsutskottet höll möte och
hörde två sakkunniga. Applikationsspecialisten Taito Vanhapiha informerade
om Nödcentralernas nya datasystem
Erica. Markus Österlund informerade
om svenskan i Finland ur ett europeiskt
perspektiv – EU-stadgar, Europarådets
konventioner och Folktingets roll.

•

•

•

Juni
•

April
•

•

•
•

•
•

•

•

Camilla Grundström deltog i lanseringen
av projektet Språkambassadörerna 20192021 – Kielilähettiläät 2019-2021.
Markus Österlund träffade Camilla och
Magnus Lindberg för att diskutera Folktingets jubileumsbok.
Social- och hälsopolitiska utskottet höll
möte.
Maria Larma höll SuomiAreena-möte
med Svenska Kulturfonden i Björneborg,
Novia, Luckan och Schildts & Söderström.
Maria Larma höll möte för Svenska
veckan-orternas arbetsgrupp på Luckan.
Johanna Lindholm träffade Corinna
Tammenmaa från justitieministeriet och
Christina Gestrin från projektet Nyland
2019 för att diskutera samarbete gällande
avvecklingen av beredningsarbetet i
vårdreformen.
Camilla Grundström deltog i mötet för
delegationen för statens skolhem och
fängelsets familjeavdelning.
Maria Larma deltog i möte på Sibeliushuset i Lahtis om språköarnas Svenska
dagen-fest 5.11.

Maj
•

•

•

•
•

Folktingets jubileumssession på stadshuset i Mariehamn. Lantrådet Katrin Sjögren
inledde den allmänpolitiska debatten.
Markus Österlund höll en föreläsning om
svenskan i Finland och Folktingets verksamhet under EU-tolkarnas fortbildningsdag som ordnades i Europaparlamentet i
Bryssel.
Studiebesök av förtroendevalda och
tjänstemän från Borås i Sverige. Camilla
Grundström och Johanna Lindholm berättade om Folktingets verksamhet och
svenskan i Finland.
Utbildningsutskottet höll möte.
Maria Larma deltog i kultursamarbetsmöte på Vallmogård.
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Markus Österlund deltog i Nationalspråksnätverkets möte som handlade om
attityder mot finlandssvenskar.
Markus Österlund och Stephanie Lindberg
deltog i Folktingets och Bildningsalliansens rundabordsdiskussion om integration.
Johanna Lindholm höll en presentation
av Folktingets verksamhet och arbetet
med vårdreformen på Sostes svenska
kaffestund.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Finansrådet Katju Holkeri träffade Markus
Österlund och Kristina Beijar och informerade om Finlands handlingsprogram
för öppen förvaltning.
Markus Österlund deltog i NPLD:s styrelsemöte och årsmöte som hölls i Toulouse,
Frankrike.
Camilla Grundström deltog i möte,
delegationen för statens skolhem och
fängelsets familjeavdelning.
Folktinget deltog i AlandicaDebatt och
ordnade diskussionen ”Var studera som
ålänning? Dragkampen mellan Finland
och Sverige”. Maria Larma och Markus
Österlund deltog från Folktinget.
Kjell Wennström, Stephanie Lindberg och
Camilla Grundström inledde kampanjen
Folktinget i farten i Åbo.
Markus Österlund deltog i Landsbygdspolitiska delegationens möte.
Markus Österlund träffade Ida Sulin,
direktör för svenska och internationella
ärenden på Kommunförbundet.
Markus Österlund träffade Parad Media
för att diskutera samarbetet kring Svenska
dagens huvudfest.
Sandra Bergqvist och Markus Österlund
träffade Svenska kulturfondens VD Sören
Lillkung för att diskutera gemensamma
frågor.
Markus Österlund träffade Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och
jämställdhet.
Markus Österlund träffade Pär Landor,
VD på nyhetsbyrån SPT, för att diskutera
presstödet.

Juli
•

Folktinget deltog i SuomiAreena med
program och Café Svenskfinland. Folktinget ordnade diskussionerna ”Hur mår
demokratin i Finland” på Mikaelsgården
och ”Maskin eller mänska – spetskompetens för framtidens arbetsmarknad” på
Stadshusets gård. Barnmusikorkestern
FlipFlop uppträdde på Pori Kids Jazz
och jazzkonsert med Jan Simons, Jennie
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•

Storbacka och Elna Romberg samt jazzkonsert med Sanna Ruohoniemi. Markus
Österlund, Camilla Grundström och
Maria Larma deltog.
Markus Österlund träffade Annika
Stadius, studiechef på Arcada, och Örjan
Andersson, rektor vid Novia, för för att
diskutera yrkeshögskolornas roll i integration på svenska.

Augusti
•

Markus Österlund träffade Svenska
kulturfondens VD Sören Lillkung för att
diskutera Folktingets arbete med integrationsfrågor.

•

•

•

•

•

September
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
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Folktingets AU-möte i riksdagen.
Sandra Bergqvist och Markus Österlund
träffade språkrättsrådet Corinna Tammenmaa för att diskutera uppdateringen
av nationalspråksstrategin.
Social- och hälsopolitiska utskottet höll
möte.
Johanna Lindholm träffade tillsammans
med Christina Gestrin statssekreterare
Malin Brännkärr för att diskutera socialoch hälsovårdsreformen.
Markus Österlund deltog i invigningen av
den nya skolbyggnaden för Svenska skolan
i Lahtis.
Stina Heikkilä och Markus Österlund
deltog i möte om Svenska dagens direktsändning på Parad Media.
Markus Österlund besökte justitieministeriet och diskuterade Nationalspråksstrategin med justitieminister Anna-Maja
Henriksson.
Markus Österlund träffade Sören Lillkung
och Åsa Juslin från Svenska kulturfonden
för att diskutera skapandet av ett kulturråd.
Maria Larma höll möte för studeranden på
Haaga-Helia i Borgå om Svenska veckanprogramplanering.
Folktinget ordnade tillsammans med
Ålands landskapsregering seminariet
”Från paragraf till verklighet” med ca 60
deltagare.
Utbildningsutskottet höll möte.
Maria Larma deltog i nätverket Kulturgruppen i huvudstadsregionen på
Hanaholmen.
Maria Larma höll stormöte för Svenska
veckan-orterna på kansliet.
Johanna Lindholm deltog i det svenska
LAPE-nätverkets möte på Folktingets
kansli.
Maria Larma träffade HUS Svenska veckans arbetsteam/Pia Stoltzenberg.

Kretsstyrelsen för SFP i Österbotten
besökte Folktinget. Markus Österlund, Johanna Lindholm och Stephanie Lindberg
tog emot gästerna.
Stephanie Lindberg och Markus Österlund
deltog i en workshop på Luckan om barn
och ungas integration på svenska.
Camilla Grundström deltog i sektionsmötet för statens skolhem och fängelsets
familjeavdelning.
Camilla Grundström deltog i tillställning
om teckenspråk i Finland, Europa och Nya
Zeeland, Delegationen för språkärenden i
samarbete med Finlands Dövas Förbund.
Språkcafé och afterwork på svenska i
Uleåborg, Folktinget i farten. Camilla
Grundström, Tanja Nyman och Jaan Siitonen på plats i Uleåborg.

Oktober
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Markus Österlund och Camilla Grundström deltog i möte med Finlands svenska
kommunalfond r.f.
Markus Österlund deltog i mötet med
Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland på Folktinget.
Johanna Lindholm träffade språkrättsråd
Corinna Tammenmaa från justitieministeriet och specialsakkunnig Christina
Gestrin från Kommunförbundet med
anledningen av svenskan i vårdreformen.
Johanna Lindholm deltog i Sostes seminarium SOSTEtalk! i Tammerfors och höll en
presentation om regeringsprogrammets
skrivningar om svenskan i social- och
hälsovården.
Markus Österlund, Kristina Beijar och Stephanie Lindberg träffade avdelningsföreståndare Charlotta af Hällström-Reijonen
och ledande språkvårdare Anna Maria
Gustafsson som besökte Folktinget.
Stephanie Lindberg deltog i Luckans
workshop om integration av vuxna i
Helsingfors.
Camilla Grundström och Johanna Lindholm träffade Annika Aalto och Maria
Andersson-Koski från Dövas förbund på
Folktinget.
Markus Österlund fungerade som
konferencier då Svenska Kulturfonden i
Björneborg firade sitt 100-årsjubileum.
Camilla Grundström deltog i möte med
Tavastsvenskarna rf.
Folktingets jubileumsseminarium
”Utbildning en färskvara – klarar Svenskfinland utmaningen?” på Musikhuset i
Helsingfors. Undervisningsminister Li
Andersson öppnade seminariet. Camilla
Grundström, Maria Larma, Stephanie
Lindberg, Kristina Beijar och Johanna
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•

•

•

•
•

•

•

Lindholm deltog.
Markus Österlund och Camilla Grundström deltog i NPLD-Coppieters Campus
2019: ”Activating the social use of minority languages” i Donostia/San Sebastián,
Spanien.
Markus Österlund och Johanna Lindholm
deltog i samråd om språkärenden på kommunikationsministeriet.
Kristina Beijar deltog i tankesmedjan
Magmas seminarium ”AI och svenskan i
Finland”.
Folktinget på Helsingfors bokmässa
Förvaltningsutskottet höll möte och
hörde statssekreterare Malin Brännkärr
som sakkunnig.
Markus Österlund och Stephanie Lindberg
deltog i möte med påverkansgruppen
inom integration.
Markus Österlund och Camilla Lindberg
träffade statsminister Antti Rinne och
diskuterade regeringens arbete för det
svenska i Finland och gjorde en intervju
för jubileumsboken Rum för alla.

•
•

•
•
•

December
•

•

November
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Svenska veckan 4-10.11.
Sandra Bergqvist och Markus Österlund
träffade minister Thomas Blomqvist och
diskuterade social- och hälsovårdfrågor.
Maria Larma och Markus Österlund deltog
i språköarnas Svenska dagen-familjefest i
Sibeliushuset i Lahtis.
Svenska veckans två barnkonserter på
Helsingfors stadshus.
Mottagning med förtjänstmedaljsutdelning på Helsingfors stadshus.
Svenska dagens huvudfest på Svenska Teatern i Helsingfors.
Svenska dagen-fest i Sigynsalen i Åbo.
Svenska dagen-fest på Ritz i Vasa.
Markus Österlund deltog i NPLD:s styrelsemöte i Bryssel.
Johanna Lindholm höll en föreläsning om
svenskan i ordnandet av social- och hälsovården på Helsingfors stads social- och
hälsovårdsväsendes seminarium.
Markus Österlund höll festtal på Finlandssvenskarnas riksförbund i Sveriges (FRIS)
50-årsfest i Västerås.
Folktinget i Farten: Stephanie Lindberg
och Johanna Lindholm deltog i den
svenska föreningsmässan i Karleby och
höll en diskussion om språkliga rättigheter i vardagen.
Kultur- och medieutskottet höll möte.
Social- och hälsopolitiska utskottet höll
möte.
Folktingets jubileumsseminarium om
svenskan i framtidens äldreomsorg hölls i
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Åbo. Johanna Lindholm och Stina Heikkilä
deltog.
Maria Larma höll utvärderingsmöte med
Svenska veckan orternas representanter.
Stina Heikkilä och Markus Österlund höll
utvärdering om Svenska dagens huvudfest
och tv-sändning med Henrik Lindberg och
Jessica Jensen från Parad Media.
Folktingets arbetsutskott höll möte.
Maria Larma besökte Haaga-Helia i Borgå
för utvärdering av studerandens program.
Folktinget ordnade tillsammans med
Bildningsalliansen De finlandssvenska integrationsdagarna goes local i Helsingfors.
Markus Österlund, Stina Heikkilä, Camilla
Grundström och Stephanie Lindberg
deltog.

•

•

•

•

•

•

Folktinget ordnade tillsammans med
Bildningsalliansen De finlandssvenska
integrationsdagarna goes local i Åbo och
Vasa. Stephanie Lindberg deltog.
Markus Österlund och Johanna Lindholm
träffade lektor Matt Harvey från Victoria
Law School, Australien, via Skype för att
berätta om svenskan i Finland och dess
förvaltningsjuridiska ställning.
Utbildningsutskottet höll möte tillsammans med Finlands Svenska Lärarförbunds styrelse.
Maria Larma och Markus Österlund träffade Mikkomatti Aro, konstnärlig ledare
för Pori Jazz, för att diskutera samarbete i
samband med SuomiAreena och Pori Jazz
2020.
Förvaltningsutskottet höll möte och
hörde koordinator Niko Ruostetsaari från
finansministeriet som sakkunnig.
Markus Österlund och Stephanie Lindberg
deltog i möte med påverkansgruppen
inom integration.
Stina Heikkilä var på utvärderingsmöte på
Yle för den tv-sända Svenska dagen-festen
med Johan Aaltonen, Unni Malmgren,
Hedda Jakobsson från Yle och Henrik
Lindberg och Jessica Jensen från Parad
Media.
Patrick Ragnäs och Stina Heikkilä besökte
Gun Mannfolk i sitt hem i Lappfjärd,
Kristinestad och överräckte hennes folktingsmedalj.
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EKONOMI
Folktinget har haft ett händelserikt år med en aktiv intressebevakning kopplat till de pågående
reformerna och till riksdagsvalet i april. Med anledning av Folktingets 100-årsjubileum firades
Svenska dagen extra festligt med fyra fester, det ordnades tre stora jubileumsseminarier och arbetet med Folktingets jubileumsbok har pågått. Dessa aktiviteter syns också i den ekonomiska
rapporteringen. De totala intäkterna uppgår till 1 150 514 euro (exklusive finansiella intäkter)
och kostnaderna till 1 147 114 euro. Räkenskapsperioden uppvisar en vinst på 3 400 euro.
Folktingets viktigaste finansieringskälla är det understöd som staten beviljar för Folktingets
lagstadgade verksamhet. Statsstödet uppgick år 2019 till 573 000 euro. Folktinget fick också
understöd av följande tvåspråkiga kommuner: Närpes stad, Pedersöre kommun, Esbo stad, Vörå
kommun, Grankulla stad, Raseborgs stad, Pyttis kommun, Malax kommun och Helsingfors stad
till en sammanlagd summa om 10 774 euro. Övriga verksamhetsbidrag uppgick till 140 000
euro. Folktingets garantförening bidrog med 65 000 euro. Folktingets övriga intäkter består av
bl.a. de hyror Svenska översättningsbyrån betalar för kansliutrymme.
De erhållna projektunderstöden uppgick till 342 500 euro. Dessa understöd har möjliggjort ett
stort antal projekt under 2019, bland dem Svenska veckan och Svenska dagen som avslutades
med huvudfesten på Svenska Teatern som direktsändes på tv. Folktinget hade också ett omfattande program under SuomiAreena och Pori Jazz i Björneborg. De här evenemangen är en
viktig del i Folktingets arbete för att synliggöra svenskan i Finland, och vi är tacksamma till dem
som möjliggjort arbetet. Bidragsgivarna var Svenska kulturfonden, Svenska kulturfonden i Björneborg, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska litteratursällskapet i Finland, stiftelsen
Tre Smeder, föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
Den största kostnadsposten i bokslutet är löner och kostnader relaterade till personalen, de
kostnaderna uppgick till 537 232 euro (47 % av kostnaderna). Antalet anställda på Folktinget var
8 personer. Den andra stora fasta kostnaden är hyreskostnaderna, sammanlagt 105 250 euro
(9,2 %). Programkostnader för artister, teaterföreställningar etc. uppgick till 135 841 euro
(11,8 %). Resekostnaderna (inklusive traktamenten) uppgår till 46 241 euro (4 %) I dessa kostnader ingår såväl de förtroendevaldas som personalens logi och resor. Tryck och layoutkostnader
uppgår till 22 883 euro (2 %).
Balansräkningen visar tillgångar på 211 423 euro, till största delen är detta medel i kassa och
bank. Det egna kapitalet uppgår till 25 242 euro.
Svenska Finlands folktings långfristiga skulder består av lån från garantföreningen; en summa
om 21 900 euro utgör betalning för den hyresgaranti som Folktinget betalat.
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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.–31.12.2019. 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 5 mars 2020
Rabbe Nevalainen, CGR
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RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING
ORDINARIE VERKSAMHETINTÄKTER

1.1 - 31.12.2019

1.1 - 31.12.2018

361 739,72

365 181,40

-537 231,80

-578 182,59

Kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-2 999,10

Övriga kostnader för ordinarie verksamhet	 -606 691,13 	
		
Ordinarie verksamhetens underskott

-3 582,22
-545 660,29

-1 146 922,03

-1 127 425,10

-785 182,31

-762 243,70

16,71

4,60

-208,53

-442,19

-191,82

-437,59

Investerings-och finansieringsverksamhet
Intäkter
Kostnader
		

RESULTAT AV DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN-785 374,13

-762 681,29

ÖVRIG VERKSAMHET		
ALLMÄNNA BIDRAG
Intäkter
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT
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788 773,85

774 346,61

3 399,72

11 665,32
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING

31.12.2019

31.12.2018

5247,25

8246,35

5 247,25

8 246,35

Övriga fordringar

55 021,75

30 099,78

Resultatregleringar

21 729,67

17 312,37

100,00

100,00

129324,31

210805,03

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

206 175,73

258 317,18

AKTIVA TOTALT

211422,98

266 563,53

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

Finansiella värdepapper
Kassa och banktillgodohavanden

PASSIVA		
EGET KAPITAL
Balanserad vinst från
tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst

21 842,39

10 177,07

3399,72		

11665,32
EGET KAPITAL TOTALT

25 242,11

21 842,39

21 900,00

21 900,00

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Övrigt långfristigt främmande kapital

Kortfristigt		
Skulder till leverantörer
Övriga skulder

20 317,64

29 536,07

10 966,34

84 148,31

132996,89

109136,76

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

186 180,87

244 721,14

PASSIVA TOTALT

211422,98

266 563,53

Resultatregleringar
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
		

2019

2018

Ordinarie verksamhet
Ordinarie verksamhetens intäkter
Ordinarie verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

19 239,72
-301 214,90
-444 287,45
-2 999,10 	

17 181,40
-270 143,11
-500 752,51
-3 582,22

Underskott av ordinarie verksamhet

-729 261,73

-757 296,44

Projektverksamhet fördelad
Svenska veckan
Projektunderstöd
165 000,00
178 000,00
Personalkostnader
-36 788,93
-33 383,98
Övriga verksamhetskostnader 	-87 872,81	 -96 452,57
		

40 338,26

48 163,45

Svenska dagen
Projektunderstöd
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader

45 000,00
65 000,00
-2 150,00
-10 258,42
-99 119,57	 -103 397,61

		

-56 269,57

-48 656,03

210 000,00
-38 938,93
-186 992,38

243 000,00
-43 642,40
-199 850,18

		

-15 931,31

-492,58

Suomiareena
Projektunderstöd
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader

103 000,00
-33 350,19
-67 705,94

108 000,00
-33 787,68
-74 290,60

1 943,87

-78,28

-10 645,40
10 000,00

-1 376,40
0,00

-645,40

-1 376,40

Svenska veckan och Svenska dagen totalt
Projektunderstöd
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader

		
Ordlistan Jag är här för dig
Övriga verksamhetskostnader
Allmänna bidrag
		
Finland 100 år
Projektunderstöd 	

0,00 	

-3 000,00

		

0,00

-3 000,00

Folktinget 100 år
Projektunderstöd
Personalkostnader
Seminarier
Övriga verksamhetskostnader

22 300,00
-14 560,91
-10 031,12
-28 199,46

0,00
0,00
0,00
0,00

		

-30 491,49

0,00
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Folktinget i farten
Projektunderstöd
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader

7 200,00
-6 094,32
-1 901,93

0,00
0,00
0,00

-796,25

0,00

342 500,00
-92 944,35
-305 476,23
10 000,00

348 000,00
-77 430,08
-275 517,18
0,00

-45 920,58

-4 947,26

Investerings- och finansieringsverksamhet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

16,71
-208,53

4,60
-442,19

		

-191,82

-437,59

778 773,85

774 346,61

3 399,72

11 665,32

		
Projektverksamhet totalt
Projektunderstöd
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Allmänna bidrag
		

Allmänna bidrag
Allmänna bidrag
Räkenskapsperiodens underskott/överskott

RESULTATRAPPORT ENLIGT VERKSAMHETSOMRÅDEN
Session
Ordinarie verksamhetens intäkter 	
Personalkostnader 	
Övriga verksamhetskostnader 	

0,00 	
-1 743,04 	
-31 561,61 	

-60,00
0,00
-12 955,41

		

-33 304,65

-13 015,41

Styrelse och utskottsmöten
Personalkostnader 	
Övriga verksamhetskostnader 	

-2 556,57 	
-11 439,88 	

-3 699,69
-6 072,38

		

-13 996,45

-9 772,07

Förvaltningsutskottet
Personalkostnader 	
Övriga verksamhetskostnader 	

-193,94 	
-2 902,79 	

-1 490,46
-3 624,31

		

-3 096,73

-5 114,77

Social- och hälsopolitiska utskottet
Personalkostnader 	
Övriga verksamhetskostnader 	

-500,00 	
-2 912,28 	

-750,00
-3 038,15

		

-3 412,28

-3 788,15

Utbildningsutskottet
Personalkostnader 	
Övriga verksamhetskostnader 	

0,00 	
-2 500,69 	

-750,00
-4 270,58

		

-2 500,69

-5 020,58
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Integrationsforum
Personalkostnader 	
Övriga verksamhetskostnader 	
Allmänna bidrag 	

-221,35 	
-1 276,00 	
0,00 	

		

-1 497,35

Kultur- och medieutskottet
Personalkostnader 	
Övriga verksamhetskostnader 	

-329,39 	
-519,08 	

		

-848,47

-5 086,38
-10 046,61
18 000,00
2 867,01

-750,00
-546,87
-1 296,87

Internationell verksamhet/NPLD, FUEN,rundabord Magma
Ordinarie verksamhetens intäkter 	
1 292,41 	
Personalkostnader 	
0,00 	
Övriga verksamhetskostnader 	
-19 198,37 	
Allmänna bidrag 	
0,00 	

1 068,28
-1 180,80
-21 896,97
-116,11

		

-22 125,60

-17 905,96

Informationsverksamhet (och Web)
Övriga verksamhetskostnader 	

-7 955,99 	

-8 532,88

		

-7 955,99

-8 532,88

Språkskyddsverksamhet
Övriga verksamhetskostnader 	
		
Kansliomkostnader
Övriga verksamhetskostnader
		
Projekt
Projektunderstöd
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Allmänna bidrag
		
Allmän verksamhet
Ordinarie verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga verksamhetskostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Allmänna bidrag
		
VERKSAMHETENS ÖVERSKOTT
RESULTATRÄKNING TOTAL
Totala intäkter
Totala kostnader
Räkenskapsperiodens under-/ överskott
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0,00 	

-90,20

0,00

-90,20

-24 502,84

-20 466,23

-24 502,84

-20 466,23

342 500,00
-92 944,35
-305 476,23
10 000,00

348 000,00
-77 430,08
-275 517,18
0,00

-45 920,58

-4 947,26

17 947,31
-438 743,16
-2 999,10
-196 445,37
-191,82
778 773,85

16 173,12
-487 045,18
-3 582,22
-178 602,52
-437,59
756 462,72

158 341,71

102 968,33

3 399,72

11 665,32

1.1 - 31.12.2019
1 150 513,57
-1 147 113,85

1.1 - 31.12.2018
1 139 528,01
-1 127 862,69

3 399,72

11 665,32
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ANSTÄLLDA, FÖRTROENDEVALDA
OCH ARBETSGRUPPER
Folktingets personal i
kansliutrymmena på
Snellmansgatan i
Helsingfors.

Anställda
Markus Österlund, folktingssekreterare
Camilla Grundström, biträdande folktingssekreterare
Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden
Johanna Lindholm, sakkunnig i social- och hälsovårdsärenden
Stina Heikkilä, informatör föräldraledig fram till 1.9
Peggy Heikkinen, information och internationella ärenden fram till 4.5
Stephanie Lindberg, språkskyddssekreterare
Maria Larma, projektkoordinator
Christina Kroll, kanslist
Anna Jungner-Nordgren, tjänstledig under hela året
Folktingets adress är Snellmansgatan 13 A, 00170 Helsingfors. Övriga kontaktuppgifter är tfn
09-6844 250, e-post folktinget@folktinget.fi och webbplats folktinget.fi.

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 2019 var myndigheter och organisationer, men
bland uppdragsgivarna fanns också företag och privatpersoner. Fram till bolagsstämman 27.6
bestod styrelsen av Thomas Blomqvist (ordf.), Jan Rosqvist och Markus Österlund. Efter bolagsstämman består styrelsen av Sandra Bergqvist (ordf.), Jan Rosqvist och Markus Österlund.
Folktingssekreteraren verkade som byråns verkställande direktör.
FM Nina Ekholm var byråns övertranslator. 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 fram till årsmötet 27.5 av Marcus Rantala (ordf.), Thomas Blomqvist, Christel
von Martens, Jan Rosqvist (vice ordf.), Dag Wallgren, Roy Wenman och Markus Österlund. Efter
årsmötet består styrelsen av Stefan Svenfors (ordf.), Sandra Bergqvist, Christel von Martens, Jan
Rosqvist (vice ordf.), Dag Wallgren, Ellen Wenman och Markus Österlund. Föreningen förvaltar
Finlands svenska kommunalfond och Bojan Sonntags fond.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
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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
Maarit Feldt-Ranta, Raseborg
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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FOLKTINGETS BESLUTANDE
ORGAN ÅR 2019
Styrelsen 2017–2019
Folktingets styrelse bestod fram till sessionen i maj av 18 ledamöter med personliga ersättare
enligt följande:
Ordinarie ledamöter		
Thomas Blomqvist (ordf.) (1)
sfp
Jacob Storbjörk (I vice ordf.) (1)
sdp
Jonny Andersen (II vice ordf.) (1)
Åland
Thorolf Sjölund (1)
saml
Joonas Leppänen (-)
vf
May-Gret Axell (1)
kd
Lena Sjöberg (1)
gf
Karl-Mikael Grimm (-)
c
Nina Lindroos-Holmström (-)
sdp
Carita Henriksson (-)
sdp
Jaan Siitonen (1)
sfp
Christel Liljeström (-)
sfp
Jan-Erik Eklöf (-)
sfp
Kjell Wennström (-)
sfp
Patrick Ragnäs (1)
sfp
Ulla Salmenheimo-West (1)
sfp
Tanja Nyman (-)
sfp
Camilla Wikman (-)
sfp

Ersättare
Anders Adlercreutz
Nils-Johan Englund
Ingrid Johansson
Ted Apter
Birgitta Gran (1)
Hanna-Kaisa Simojoki
Tuula Närvä
Hanna Karlsson (-)
Veronica Kalhori (-)
Viktor Kock (-)
Åsa Myrberg
Thomas Rosenberg (1)
Mikael Nylund (1)
Inger Wretdal (-)
Stefan Mannsén
Mathias Skytte
Birgitta Olsson (1)
Brita Brännbacka-Brunell (-)

sfp
sdp
Åland
saml
vf
kd
gf
c
sdp
sdp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp
sfp

Styrelsen sammanträdde till ett möte under verksamhetsperioden. Parentesen efter namnen
anger närvarostatistik.
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Styrelsens arbetsutskott 2017–2019
Under perioden fram till sessionen i maj har arbetsutskottet haft följande sammansättning:
Thomas Blomqvist (1)
Jacob Storbjörk (1)
Jonny Andersen (1)
Mats Brandt (1)
Elin Blomqvist-Valtonen (-)
Kenneth Stambej (1)
Christel Liljeström (1)
Inger Östergård (1)
Joonas Leppänen (1)

sfp
sdp
Åland
sfp
sfp
sfp
sfp
sdp
vf

Arbetsutskottet sammanträdde till ett möte under verksamhetsperioden. Parentesen efter
namnen anger närvarostatistik.

Utskotten 2017–2019
FÖRVALTNINGSUTSKOTTET
höll två möten under perioden fram till sessionen i maj. Mats Brandt (ordf.) (2), Ted Apter fram
till 29.3, (-), Nea Hjelt från 29.3 (1), Sandra Bergqvist (1), Mikael Gerkman (2), Jonas Heikkilä (-),
Christina von Hertzen (1), Hanna Karlsson (-), Stina Michelson (1), Fredrik Rönnlund (2), Hans
Snellman (1), Mia Wikström (2). Siv Sandberg, permanent sakkunnig (-) och Ida Sulin, permanent sakkunnig (-). Kristina Beijar fungerade som sekreterare för utskottet.
UTBILDNINGSUTSKOTTET höll ett möte under perioden fram till sessionen i maj och ett möte
kort efter sessionen. Elin Blomqvist-Valtonen, ordförande (2), May-Gret Axell (1), Jan-Otto
Andersson (2), Elisabeth Helander vice ordförande (2), Runa Ismark (1), Peter Mattjus (1), Petri
Mäntysaari (2), Christer Rosengren (2), Lena Sjöberg (2), Göte Wine (1). Rebecca Åkers (0), Karin
Lassenius, sakkunnig från Kommunförbundet (2), Gun Oker-Blom, sakkunnig från Utbildningsstyrelsen (1). Camilla Grundström fungerade som sekreterare för utskottet.

SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET
höll ett möte under perioden fram till sessionen i maj. Inger Östergård (ordf.) (1), Marie
Bergman-Auvinen (1), Mona Rönnholm (-), Mikael Gädda (1), Marcus Suojoki (1), Bengt Kronqvist (1), Camilla Andersson (1), Monika Arnö (-), Bo-Erik Grönholm (1), Tuula Närvä (-) och
Marianne Falck-Hvilstafeldt (-). Johanna Lindholm fungerade som sekreterare för utskottet.

KULTUR – OCH MEDIEUTSKOTTET
höll ett möte under perioden fram till sessionen i maj. Kenneth Stambej (ordf.) (1), Glenn Lindholm (-), Anna Luhtasela (-), Thomas Karv (1), Johan Kvarnström (1), Johanna Överfors (-), Elias
Lindström (1), Vera Sui (-), Mona Lehtonen (-), Veera Hellman (1) och Hanna-Kaisa Simojoki (1).
Peggy Heikkinen fungerade som sekreterare för utskottet fram till sessionen i maj.
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Styrelsen 2019–2021
Folktingets styrelse har under verksamhetsperioden bestått av 17 ledamöter med personliga
ersättare enligt följande:
Ordinarie ledamöter		
Sandra Bergqvist (ordf.) (3)
sfp
Jacob Storbjörk (I vice ordf.) (3)
sdp
Jonny Andersen (II vice ordf.) (2)
Åland
Thorolf Sjölund (3)
saml
Jaan Siitonen (3)
sfp
Christel Liljeström (1)
sfp
Jan-Erik Eklöf (3)
sfp
Jan-Mikael Ekholm (2)
sfp
Patrick Ragnäs (2)
sfp
Barbro Kloo (2)
sfp
Tanja Nyman (3)
sfp
Brita Brännbacka-Brunell (2)
sfp
Lena Sjöberg (3)
gr
Kai Alajoki (3)
sdp
Nina Lindroos-Holmström (2)
sdp
Birgitta Gran (3)
vf
May-Gret Axell (1)
kd

Ersättare
Kjell Wennström
Anna Caldén
Ingrid Zetterman (-)
Silva Mertsola
Åsa Myrberg
Thomas Rosenberg (1)
Tiina Kujala
Marie Bergman-Auvinen (-)
Stefan Mannsén (1)
Leena Nikkari-Östman (-)
Birgitta Olsson
Hans Snellman (-)
Tuula Närvä
Erica Helin
Hildur Boldt (1)
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 tre möten under verksamhetsperioden. Parentesen efter namnen
anger närvarostatistik.

Sandra Bergqvist
blev Folktingets nya
ordförande på
sessionen i
Mariehamn. På
bilden tillsammans
med styrelsen
2019-2021.
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Styrelsens arbetsutskott 2019–2021
Under verksamhetsperioden har arbetsutskottet haft följande sammansättning:
Sandra Bergqvist (3)
Jacob Storbjörk (2)
Jonny Andersen (2)
Mats Brandt (2)
Elin Blomqvist-Valtonen (1)
Kenneth Stambej (3)
Christel Liljeström (3)
Inger Östergård (3)
Birgitta Gran (1)

sfp
sdp
Åland
sfp
sfp
sfp
sfp
sdp
vf

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

Utskotten 2019–2021
FÖRVALTNINGSUTSKOTTET
höll två möten under verksamhetsperioden. Mats Brandt (ordf.) (2), Rasmus Hautala (1), Nea
Hjelt (1), Anna Korhonen (2), Mats Lagerstam (2), Annika Lyytikäinen (-), Tuula Närvä (2),
Fredrik Rönnlund (2), Hans Snellman (2), Christina von Hertzen (2), Nina Wessberg (-), Linda
Grönqvist, permanent sakkunnig från Kommunförbundet (2). Kristina Beijar fungerade som
sekreterare för utskottet.

UTBILDNINGSUTSKOTTET
höll två möten under verksamhetsperioden. Elin Blomqvist-Valtonen, ordförande (1), May-Gret
Axell (2), Ylva Gustafsson (2), Nils-Johan Englund, vice ordförande (2), Runa Ismark (0), Peter
Mattjus (1), Petri Mäntysaari (2), Christer Rosengren (2), Lena Sjöberg (1), Henrik Löthman (1),
Ulrika Rönnback (2), Minna Lindberg, sakkunnig från Kommunförbundet (0), Gun Oker-Blom,
sakkunnig från Utbildningsstyrelsen fram till 31.10.2019 (1). Kurt Torsell, sakkunnig från Utbildningsstyrelsen från 1.11.2019. 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 (1), Bo Grönholm (2),
Mikael Gädda (1), Jonas Heikkilä (1), Ann-Marie Kulla (1), Märta Marjamäki (2), Marcus Suojoki
(2). Johanna Lindholm fungerade som sekreterare för utskottet.

KULTUR – OCH MEDIEUTSKOTTET
höll ett möte under verksamhetsperioden. Kenneth Stambej (ordf.) (1), Veera Hellman (-),
Thomas Karv (-), Robin Käldström (-), Marianne Laxén (1), Mona Lehtonen (-), Elias Lindström
(-), Micaela Röman (1), Hanna-Kaisa Simojoki (-), Vera Sui (-), Fredrika Åkerö (1). Stina Heikkilä
fungerade som utskottets sekreterare.
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