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MOTION NR 1 OM EN OMFATTANDE
JOUR TILL VASA

Regering och riksdag har gått in för att uppgiften att ordna
en omfattande jour ska förläggas till enspråkiga Seinäjoki
istället för till tvåspråkiga Vasa. Beslutet har upprört
befolkningen i Österbotten och ett medborgarinitiativ för
att ändra beslutet är på väg att lämnas in till riksdagen.
Samtidigt har en lagmotion aktualiserats i samma ärende.
Den omfattande jour som det handlar om hör till det
slags samhällsservice, hälso- och sjukvård, som enligt
grundlagen måste tillhandahållas enligt lika grunder.
Republikens president uttalade sig i samband med
stadfästandet av lagen att jourtjänsterna kan överföras till
Seinäjoki enbart om det är säkerställt att patienter kan
få servicen på svenska eller finska, enligt eget val. Enligt
uppgifter i media förbereder man sig i Seinäjoki genom
språkfortbildning och genom att planera arbetsskift så att
det ska finnas svenskkunnig personal. Detta kan dock inte
anses vara tillräckligt för att fylla grundlagens krav. För
att det i praktiken ska kunna anses att de språkliga rättigheterna tillgodoses enligt lika grunder behöver det också
vara fast förankrat i de förvaltningsmässiga lösningarna,
helst i ett område där det finns ett tillräckligt befolkningsunderlag som tryggar servicen åt båda språkgrupperna.
I media förekommer också uttalanden från statsministern om att jourbeslutet kan omprövas om inte Seinäjoki
klarar av sina uppgifter. Det är stötande för invånarnas
rättsmedvetande att patientsäkerheten måste sättas på
spel för en sak som borde ha fått sin naturliga lösning i
Vasa-alternativet.
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Därför föreslås att:
Folktingets session uttalar sitt stöd för att riksdagen
omprövar beslutet och tilldelar Vasa centralsjukhus
uppgiften att tillhandahålla omfattande jour,
• genom utlåtanden och objektiv information verkar för
att beslutet upphävs i samband med medborgarinitiativet eller landskapsreformens behandling i riksdagen,
• om inte beslutet i riksdagen ändras uppmana riksdagen att ge en oberoende, trovärdig instans i uppdrag att
utvärdera om alternativet med Seinäjoki i praktiken
kan leva upp till de språkliga skyldigheterna. Det
måste vara en förhandsutredning, innan beslutet verkställs. Om beslutet ändå verkställs måste en oberoende
part följa upp hur det fungerar. Om inte förpliktelserna
uppfylls och patientsäkerheten är garanterad måste
uppgiften att tillhandahålla omfattande jour även
tilldelas Vasa centralsjukhus.
•

Carl-Gustav Mangs
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Folktingsstyrelsens utlåtande
Frågan om huruvida Vasa centralsjukhus ska få ordna omfattande jour dygnet runt är en av de frågor som präglat
den offentliga diskussionen inom social- och hälsovården
under åren 2016 och 2017. Såsom motionsställaren
konstaterar har frågan upprört befolkningen i Österbotten. Landets övriga svenskspråkiga befolkning har också
gett Österbotten sitt stöd och starkt tagit ställning för att
Vasa Centralsjukhus bör få rätt att producera omfattande
jourtjänster dygnet runt.
Frågan behandlades i riksdagen under slutet av år 2016
i samband med ändringen av hälso- och sjukvårdslagen.
Behandlingen väckte stor uppmärksamhet bland annat då
social- och hälsovårdsutskottet i sitt betänkande föreslog
att det enspråkigt finska Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt ska sköta den omfattande jouren dygnet runt för
befolkningen i Österbottens sjukvårdsdistrikt. Utskottet
gjorde dessutom ändringen utan att inbegära ett utlåtande
från grundlagsutskottet huruvida lagändringen uppfyller
grundlagsutskottets krav på att den svenskspråkiga befolkningens rättigheter bör tillgodoses i praktiken. I skrivande stund tas frågan upp till ny behandling i riksdagen
då lagen om ordnande av social- och hälsovård innehåller
en i sak identisk bestämmelse som befäster joursstrukturen också efter social- och hälso- och landskapsreformen.
Grundlagsutskottet får nu alltså en möjlighet att ta ställning till huruvida den föreslagna jourstrukturen uppfyller
grundlagens krav.
Folktinget har genomgående under processens gång
lyft upp de grundlagsrelaterade problemen som den
föreslagna jourstrukturen medför och att det enda sättet
att verkligen trygga de språkliga rättigheterna i samband
med vården är att definiera Österbottens landskap som
ett av de landskap som får ordna omfattande jour dygnet
runt. Folktinget har hörts i grundlagsutskottet i samband
med ärendets båda riksdagsbehandlingar. Man har fört ett
ingående resonemang kring varför regeringens förslag inte
tryggar de språkliga rättigheterna. Bland annat har Folktinget hänvisat till grundlagsutskottets tidigare praxis,
enligt vilken man av två likvärdiga alternativ bör välja det
som bättre tillgodoser de språkliga rättigheterna.
Till denna del har Folktinget uppfyllt motionsställarens
önskemål om att verka för att beslutet ska omprövas i
riksdagsbehandlingen. Folktinget kommer fortsättningsvis att driva frågan i alla relevanta forum. Det är möjligt att
riksdagens social- och hälsovårdsutskott ordnar ett öppet
hörande i samband med behandlingen av medborgarinitiativet och Folktinget kommer i samband med det att
aktivt föra fram frågan.
Liksom motionsställaren konstaterar uttalade sig
republikens president i samband med stadfästandet av
ändringen av hälso- och sjukvårdslagen att jourtjänsterna
kan överföras till Seinäjoki centralsjukhus enbart om det
är säkerställt att patienter kan få servicen på svenska eller
finska, enligt eget val. Statsminister Juha Sipilä har å sin
sida konstaterat att uppgiften att ordna omfattande jour
dygnet runt kan flyttas tillbaka till Österbottens landskap
om det visar sig att svenskspråkiga patienter i praktiken
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inte får vård på svenska. Folktinget har bland annat i
anslutning till grundlagsutskottets behandling av lagen
om ordnande av social- och hälsovård framfört att man
i processen bör beakta republikens presidents uttalande
och att uppgiften att ordna omfattande jour dygnet runt
inte kan flyttas till Södra Österbottens landskap med
mindre än att man kan försäkra sig om att de språkliga
rättigheterna kan tryggas i praktiken. Folktinget har
dessutom förutsatt att ärendet oberoende av detta kräver
noggrann uppföljning för att försäkra sig om att servicen
på sikt uppfyller lagens krav.
På grund av ärendets exceptionella karaktär instämmer
styrelsen med att det krävs en särskild förhandsgranskning innan verkställandet av beslutet.

Styrelsen föreslår sessionen:
•

•

•

att Folktingets session uttalar sitt stöd för att riksdagen
omprövar beslutet och tilldelar Österbottens landskap
uppgiften att tillhandahålla omfattande jour,
att Folktinget verkar för att riksdagen omprövar
beslutet och tilldelar Österbottens landskap uppgiften
att tillhandahålla omfattande jour i samband med
ärendets fortsatta behandling i riksdagen,
att Folktinget verkar för att det görs en särskild
förhandsgranskning av Seinäjoki centralsjukhus
faktiska kapacitet att ordna omfattande jourtjänster på
svenska.
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MOTION NR 2 OM DE SVENSKSPRÅKIGAS
BEHOV MÅSTE TRYGGAS I ORGANISERINGEN
AV FRAMTIDENS TILLVÄXTTJÄNSTER

Regeringen förbereder i anslutning till sina spjutspetsprojekt och i samband med landskapsreformen en reform
av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråerna
tjänster. Tanken är att i framtiden samordna dessas tjänster till tillväxttjänster. Kundens valfrihet ska samtidigt
öka genom att ordnandet och produktionen åtskiljs och
uppgifterna utförs i samband med marknadsutsättning av
produktionen.
Tillväxttjänsterna berör flera viktiga samhällsfunktioner, som arbetskrafts- och näringslivstjänster samt
integrationstjänster. Det finns risker att de svenskspråkigas behov av tjänster drunknar i reformernas kölvatten:
I storstadsregionerna är de svenskspråkiga volymerna
inte stora i förhållande till andras behov. På landsbygden
är kanske inte heller intresset för marknadsaktörerna att
tillhandahålla lokala tjänster det allra största.
Riskerna är därför stora att de svenskspråkigas behov
inte är tillräckligt synliga och inte beaktas då upphandlingar görs. Om tillväxttjänsterna utförs på marknadernas
villkor är det viktigt att staten och landskapen tryggar att
det också finns alternativ för de svenskspråkiga.
Därför föreslås att Folktinget:
• arbetar för att garantera att tillväxttjänsterna i framtiden fungerar på bägge nationalspråken,
• på lämpligt sätt uppmärksammar de nya landskapsförvaltningarna på att synliggöra och beakta de svenskspråkigas behov inom de uppgifter som landskapen
ansvarar för,
• uppmanar landskapen att särskilt se till att de
svenskspråkigas behov tillgodoses i upphandlingar av
tillväxttjänsterna.
Anna-Lena Af Hällström
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Folktingsstyrelsens utlåtande
Styrelsen ser att motionen är mycket aktuell. De så kallade
tillväxttjänsterna bereds i skuggan av landskapsreformen,
lagen om ordnande av social- och hälsovårdsreformen
och valfrihetslagstiftningen. Den offentliga diskussionen
särskilt när det gäller de språkliga dimensionerna av reformen av arbetskraftsservicen har lyst med sin frånvaro. Det
är därför skäl att tydligare lyfta upp frågan.
Grunden för de nya tillväxttjänsterna läggs i förslaget
till landskapslag, där det föreslås att landskapet ska ordna
företags-, arbets- och näringstjänster. Ur propositionens
motiveringar framgår att bland annat NTM-centralernas
och arbets- och näringsbyråerna tjänster sammanslås
och bildar tillväxttjänster. Lagstiftning gällande servicens
närmare struktur och innehåll är under beredning, men
ur förslaget till landskapslag framgår att man kommer
att tillämpa modellen med separata anordnare och
producenter. Landskapet kommer att få anordnaransvaret
medan produktionen kommer att marknadsutsättas så att
kunden får möjlighet att välja bland producenter i form av
kommunalt ägda bolag samt privata och tredje sektorns
aktörer.
Folktinget har hörts gällande tillväxttjänsterna i
riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott i samband
med behandling av landskapslagen. Folktinget krävde
att man som en del av beredningen av lagstiftningen
om tillväxttjänsterna utreder huruvida den aviserade
modellen kan trygga tillgång till service och valfrihet
på svenska. Folktinget konstaterar att man inte beaktat
språkliga aspekter i den marknadsundersökning som
arbets- och näringsministeriet låtit göra (http://tem.fi/
documents/1410877/3178243/markkinavuoropuheluraportti/7affd776-2cc6-4745-8fb3-dab77d3326be). Folktinget har förutsatt att om tillväxttjänsterna genomförs
enligt den aviserade modellen är det absolut nödvändigt
att säkerställa att tjänsterna fungerar på båda nationalspråken. Detta bör vara en prioritet under beredningen av
lagstiftningen gällande tillväxttjänsterna. Också svenskspråkiga personer bör ha möjlighet att välja producent.
Folktinget har slutligen framfört att påverkansorganet för minoritetens språk bör vara aktivt involverat i
ordnandet av de svenskspråkiga tjänsterna och ha reella
möjligheter att påverka beslutsfattandet. Organet bör ha
möjlighet att utreda, bedöma och fastställa vilka tjänster
landskapets språkliga minoritet har behov av på sitt eget
språk och följa upp tillgången till tjänsterna och deras
kvalitet.
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Styrelsen föreslår sessionen:
•

att Folktinget i beredningen av lagstiftningen om
tillväxttjänster fortsättningsvis arbetar för att servicen
fungerar på båda nationalspråken samt att landskapen
inom ramen för tillväxtjänsterna ska beakta de svenskspråkiga personernas behov som helhet och särskilt då
service upphandlas.
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MOTION NR 3 OM VALBARHETEN TILL
FOLKTINGET

Folktingets valordning (25§) begränsar valbarheten till
Folktinget till finska medborgare som på valdagen fyllt 18
år. Bestämmelsen är föråldrad och onödigt begränsande,
eftersom nationalitet inte kan anses vara avgörande då
man väljer representanter med uppgift att främja Finlands
svenskspråkiga befolknings rättigheter och det svenska
språkets ställning i Finland. Valordningen utesluter t.ex. i
Finland fast bosatta nordiska medborgare och invandrare
som integrerats på svenska, vilka likväl har ett intresse av
att främja de svenskspråkigas rättigheter och det svenska
språkets ställning i Finland. Folktingsvalet avgörs på
basen av röstetalen i kommunalvalet och således ter det
sig naturligt att valbar i kommunalvalet även skulle vara
valbar till Folktinget.
Vi föreslår att Folktinget inför följande folktingsval:
• bereder en ändring av valordningen med syfte att utvidga valbarheten till Folktinget till alla som är valbara
i kommunalvalet.
Hildur Boldt
John Liljelund
Richard Sjölund
Markus Hammarström
Karita Blom
Ralf Friberg
Elisabeth Helander
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Folktingsstyrelsens utlåtande
Enligt stadgarna för Svenska Finlands folkting § 4 utses
ledamöterna till Folktinget i samband med kommunalval
eller genom direkta val i enlighet med lagen om Svenska
Finlands folkting och Reglerna för mandatfördelningen i
Svenska Finlands folkting (valordning). I valordningen för
svenska Finlands folkting stadgas i § 25 mom. 1 om valbarhet till Folktinget.
Valbar till Folktinget är enligt valordningen finsk
medborgare som på valdagen fyllt 18 år. Kandidat till
Folktinget bör också ha gett sitt samtycke till kandidatur.
Motionsställarna konstaterar att bestämmelsen om vem
som är valbar till Folktinget är föråldrad och begränsande.
Ikraftvarande valordning utesluter till exempel i Finland
fast bosatta nordiska medborgare och invandrare som
integrerats på svenska i det finländska samhället. Eftersom nationalitet inte är, som motionsställarna framhåller,
avgörande då man väljer representanter som har som
uppgift att främja de svenskspråkigas rättigheter och
det svenska språkets ställning i Finland, är en ändring av
valordningen till denna del befogad.

Styrelsen föreslår sessionen
•

att Folktingets styrelse ges i uppdrag att förbereda en
ändring av § 25 i valordningen med syftet att utvidga
skrivningen om valbarhet till Folktinget inför följande
Folktingsval till att motsvara innehållet i Kommunallagens § 20 som definierar vem som har rösträtt i
kommunalvalet.
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Utdrag ur Kommunallagen 410/2015
20 § Rösträtt i kommunalval
Rösträtt i kommunalval som förrättas i kommunen har
finska medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska
medborgare som senast valdagen fyller 18 år och vars
hemkommun enligt lagen om hemkommun kommunen,
enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet, är vid utgången av den 51 dagen före valdagen. Rösträtt i kommunalval har även andra utlänningar som uppfyller villkoren
ovan, om de vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i
Finland i två år.
Rösträtt i kommunalval har dessutom personer som
är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland
verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer och som senast valdagen
fyller 18 år samt som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är bosatta i kommunen vid utgången av den 51
dagen före valdagen, om
1) uppgifter om personen på hans eller hennes begäran
har registrerats i befolkningsdatasystemet på det sätt som
anges i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster,
2) personen skriftligen senast klockan 16 den 52 dagen
före valdagen har underrättat magistraten om sin önskan
att utöva sin rösträtt vid kommunalvalet eller inte skriftligen har återkallat en tidigare anmälan.
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MOTION NR 4 OM BEHOVET AV ETT
KLARLÄGGANDE IFRÅGA OM
KUNSKAPSLÄGET OCH STRATEGIERNA NÄR
DET GÄLLER TVÅSPRÅKIGA SKOLLÖSNINGAR

Sedan flera år har det förts en tidvis intensiv debatt om så
kallade tvåspråkiga skolor, för och emot. I sin radikalaste
form går argumenten ut på att den hittillsvarande språkliga uppdelningen inom den grundläggande utbildningen
bör slopas. Som motivering anförs bland annat att allt fler
tvåspråkiga familjer tvingas välja mellan den svenska och
den finska skolan – och därmed välja bort ena halvan av
sin identitet.
Ett annat argument är att undervisningen i svenska i
finska skolor länge fungerat bristfälligt, samtidigt som det
finns ett ökande intresse för att lära sig svenska. Varför
alltså inte få in de nödvändiga språkkontakterna redan i
skolan, då barnen är som mest mottagliga, i stället för att
isolera språkgrupperna från varandra?
Och ett tredje argument att elever i starkt svenskdominerade trakter, framför allt i Österbotten, haft svårt att lära
sig finska, vilket man vill åtgärda genom att öppna den
svenska skolan också för finska elever.
Det har lett till att det – utan egentlig planering eller
helhetssyn – vuxit fram olika så kallade samlokaliserade
lösningar, där den svenska och den finska enheten sammanförts i gemensamma komplex eller campus, ofta i
samband med nya skolbyggen. Orsakerna är vanligen inte
enbart pedagogiska och språkpolitiska utan också ekonomiska, dvs. man sparar pengar på att dela dyra utrymmen
som matsalar, kök och gymnastiksalar.
Efterhand har experimentlustan ökat, också ifråga
om lösningar som går avsevärt längre än samlokalisering. Samtidigt har man fortfarande inte lyckats komma
överens om entydiga definitioner av vad man menar eller
åsyftar, det vill säga vad som är en ”tvåspråkig” skola, eller
tvåspråkig undervisning. I diskussionen bollar man med
allt från samlokalisering av språkligt separata enheter till
fullständig integrering, både ifråga om utrymmen och
undervisning.
Följden är att vi börjar förlora kontrollen över utvecklingen. Och då handlar det trots allt om en av grundbultarna för vår existens. Att vi har en skola på eget språk,
från ettan till universitet, är något minoriteter överallt
på jorden kämpar för, och avundas oss – och det är inte
speciellt välbetänkt att vi nu själva frivilligt börjar rasera
systemet.
Den forskningsevidens som finns visar tämligen entydigt att språkligt utsatta minoriteter behöver egna rum för
att överleva. Det här gäller inte minst den grundläggande
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utbildningen, eftersom det är i skolan man bygger upp
den språkliga kompetens som krävs för att minoriteten
ska vara livskraftig och samhällsbärande.
Självfallet finns det inga ”dogmer” som inte får ifrågasättas, till exempel den enligt vilken individuell tvåspråkighet kräver enspråkiga institutionella lösningar – alltså
den Taxellska paradoxen. En forskargrupp kring professor
Fritjof Sahlström vid Åbo Akademi i Vasa har redovisat
vissa resultat ifråga om olika lösningar där två språk ingår,
och avser att fortsätta med detta. Det som emellertid oroar
många experter på området (språkvetare, språksociologer med flera) är att man nu aningslöst experimenterar
med den språkliga uppdelning av skolan som i framtiden
blir ännu viktigare, ju svagare svenskan och de svenska
strukturerna blir.
Det här framkom tydligt också på det seminarium som
nyligen (17.3.2017) anordnades vid Utbildningsstyrelsen,
kring språk i rörelse inom skolan (materialet finns på
adressen http://www.oph.fi/om_oss/seminarier_och_konferensmaterial/103/0/sprak_i_rorelse_i_den_svenska_
skolan_i_finland)
Kontentan av diskussionerna var att många är djupt
oroade över den diskussion som nu förs. För att undvika
att situationen eskalerar ytterligare, och i sig välkomna
försök börjar urholka vår lagstiftning, är det nödvändigt
att sätta ner foten och kräva ett klarläggande både av den
relevanta forskningsevidens som finns och av de lösningar
man kan tänka sig i framtiden. Skolan och dess språk är för
oss svensktalande i Finland alldeles för viktiga för att bli
föremål för riskabla försök och kortsiktigt experimenterande.
Med ovanstående motiveringar yrkar jag på att Folktinget,
inom ramen för sitt mandat, tar initiativ till att
• samla de aktörer som finns på området, både pedagoger, forskare och politiker
• främja en öppen diskussion utgående från den forskningsevidens som finns om undervisning på ett, två
eller flera språk, i Finland och ute i världen, och
• utgående från detta dra slutsatser ifråga om den fortsatta strategin när det gäller språkliga lösningar inom
fr.a. den grundläggande utbildningen.

Thomas Rosenberg
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Folktingsstyrelsens utlåtande
Under den senaste tiden har frågan om att grunda/inrätta
tvåspråkiga skolor aktivt lyfts fram både i den allmänna
samhällsdebatten och i flera kommuner. Ibland har det
handlat om en samlokalisering av skolor det vill säga att
svensk- och finskspråkiga skolor delar väggar och tak, men
att skolan fungerar som en självständig, språklig enhet.
Ibland har diskussionen handlat om att göra undervisningen tvåspråkig det vill säga att skolverksamheten
fungerar både på svenska och på finska. Tolkningen av begreppet ”tvåspråkig” varierar, en klarläggande, gemensam
definition behövs.
Motionsställaren uttrycker sin oro över den tilltagande
experimentlustan och att vi som en följd av den börjar
förlora kontrollen över utvecklingen när det gäller
tvåspråkiga skolor. Styrelsen delar motionärens oro och
det är därför nödvändigt att ta tag i saken och ordna en
diskussion. Innan situationen eskalerar ytterligare efterlyser motionsställaren dels en klarläggande diskussion
kring den forskningsevidens som finns på området, dels
en diskussion om de lösningar man kan tänka sig i denna
fråga i framtiden.
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Styrelsen föreslår sessionen
•

att Folktingets styrelse ges i uppdrag att arrangera ett
framtidsseminarium kring ämnet tvåspråkiga skolor
under hösten 2017. Utgående från diskussion samt
forskning inom området dras slutsatser om hur gå
vidare beträffande de språkliga lösningarna, särskilt
inom den grundläggande utbildningen.
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MOTION NR 5 OM ATT UTVECKLA
ÖVERSÄTTAR- OCH TOLKUTBILDNINGAR FÖR
ATT GARANTERA ETT TVÅSPRÅKIGT FINLAND

Den examensinriktade undervisningen i språk och forskning i språk överförs från Vasa universitet till Jyväskylä
universitet från 1.8.2017. Frågan är om den nya upprätthållaren kommer att satsa på översättning och tolkning
i den omfattning Vasa universitet gjort? Vasa universitet
har sedan 1980 utbildat översättare mellan finska och
svenska. Speciellt med tanke på översättningen från finska
till svenska har Vasa utbildat översättare för både nationell
och regional nivå. När det gäller krävande texter inom lag
och förvaltning är det viktigt att översättaren har ett starkt
målspråk, och det är därför viktigt att kunna rekrytera
svenskspråkiga till översättarutbildningarna. När det
gäller tolkutbildningen har Vasa haft landets mest omfattande studiehelhet (långt biämne) i tolkning svenska/
nordiska språk – finska.
Utmaningarna är flerfaldiga. När Vasa faller bort som
utbildningsort, är det bara Helsingfors universitet i
Svenskfinland som tar in svenskspråkiga till översättarutbildning. Tolkar i svenska-finska kommer att fortsättningsvis behövas i våra kommuner och på landskapsnivå,
till exempel på fullmäktigemöten, på nationell nivå samt
i bilaterala och nordiska sammanhang. Om några år blir
det en hel del pensionsavgångar bland översättarna och
tolkarna, både nationellt och regionalt, så det får inte bli
för lång ”tomgång” utan nya utbildade som kommer ut
på marknaden. Det finns också behov av tolkar mellan
invandrarspråk och svenska samt sjukvårdstolkar.
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Därför uppmanas Folktinget:
• att styrelsen på lämpligt sätt uppmärksammar Undervisnings- och kulturministeriet om de särskilda behov
som finns av att utveckla översättar- och tolkutbildningar,
• att styrelsen på lämpligt sätt arbetar för att det inte
ska uppstå ett tomrum kring översättare och tolkar i
Österbotten med anledning av att undervisningen och
forskningen i språk flyttar från Vasa.
Folke Storbacka

MOTIONER Folktingets session i Hangö 2017

Folktingsstyrelsens utlåtande
Från och med den 1.8.2017 flyttar undervisningen och
forskningen i språk från Vasa universitet till Jyväskylä
universitet i enlighet med den nya ansvarsfördelningen
mellan universiteten.
Vasa har sedan 1980-talet bedrivit småskalig översättarutbildning från finska till svenska. Studerandevolymen
har varit liten, ca 5-10 studerande/år. De utexaminerade
har sysselsatts bra, främst hos stat och kommun. I och med
att Jyväskylä tar över språkundervisnigen och forskningen
ligger översättarutbildningen löst. Jyväskylä universitet
har ingen översättningsprofil och enligt uppgift från Vasa
Universitet 7.4.2017 finns inte heller något intresse för en
sådan i Jyväskylä. Översättarutbildningen befinner sig i
fritt fall.
Motionären är ute i ett aktuellt och angeläget ärende.
Den uppkomna situationen kan leda till att det blir allt
svårare att få förvaltnings-, myndighets- och lagtexter
översatta till en god svenska i framtiden.

MOTIONER Folktingets session i Hangö 2017

Styrelsen föreslår sessionen
•

att Folktingets styrelse ges i uppdrag att uppmärksamma Undervisnings- och kulturministeriet på den
uppkomna situationen, att lyfta fram vilka följderna
av förändringen blir samt medverka till att de negativa
effekterna av förändringen blir så små som möjligt.
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MOTION NR 6 OM UNDERLÅTENHET ATT
FÖLJA SPRÅKLAGSTIFTNINGEN

Enligt gällande språklagstiftning, språklagens 29 §, ska
tvåspråkiga kommuners och kommunförbunds fullmäktiges möteskallelser och protokoll ges på finska och svenska.
Det betyder att både föredragnings-lista och bilagor ska
finnas på båda språken, helst samtidigt. Även protokollet
ska vara på både finska och svenska samtidigt. Både möteskallelser och protokoll ska gälla lika på båda språken.
Om en svenskspråkig vill besvära seg mot fullmäktiges
beslut bör ju besvärstiden för den vara lika lång som för en
finskspråkig.
Enligt kommunallagen ska kommunen/ kommunförbundet i sin förvaltningsstadga ta närmare ställning till
användning av språk i kommunens dokument. Tyvärr
gäller inte ovan nämnda för alla tvåspråkiga kommuner
och kommunförbund, bland andra Åbo stad och Egentliga
Finlands Sjukvårdsdistrikt. Detta medför att den svenskspråkiga befolkningsgruppen inte har lika möjlighet att
vara delaktiga i kommunens angelägenheter.
Språklagen rekommenderar även att man i högre grad
borde översätta andra än fullmäktiges protokoll. ”Beslut
om språket i möteskallelser och protokoll för andra organ
i tvåspråkiga kommuner och samkommuner fattas av
kommunen eller samkommunen med beaktande av att
de förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter
ska tryggas och kommuninvånarnas behov av information
tillgodoses.” Med anledning av de stora reformer som
är under arbete de närmaste åren ter sig ovan nämnda
fenomen skrämmande med tanke på svenskspråkiga
förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter.
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Undertecknade yrkar att Folktinget :
• kontaktar nämnda kommuner och klargör språklagstiftningen för tvåspråkiga kommuner,
• kontaktar övriga tvåspråkiga (sam)kommuner och
informerar dem om gällande språklagstiftning,
• kontaktar alla blivande tvåspråkiga landskap och
informerar dem om gällande språklagstiftning.
Kjell J Wennström
Barbro Schauman

MOTIONER Folktingets session i Hangö 2017

Folktingsstyrelsens utlåtande
Motionärerna är ute i ett angeläget ärende. Styrelsen delar
motionärernas oro för att en så stor tvåspråkig kommun
som Åbo väljer att inte översätta sina protokoll och föredragningslistor till svenska, trots språklagens entydighet
i frågan. Att den svenskspråkiga befolkningen i Åbo inte
upplever sig vara lika delaktig i stadens beslut på grund
av stadens underlåtenhet att översätta protokoll och föredragningslistor i enlighet med språklagen ser styrelsen
som mycket allvarligt.
Enligt språklagens 29 § ska fullmäktiges och samkommunsstämmans möteskallelser och protokoll skrivas på
finska och svenska. Föredragningslistan är juridiskt en
del av protokollet och bör därför också översättas. Enligt
Kommunerna och språklagstiftningen (Kommunförbundet) innebär detta ändå inte att båda versionerna behöver
vara officiella. Minimikravet enligt språklagen är alltså en
officiell version av kallelsen och protokollet, men av dessa
görs översättningar som inte nödvändigtvis är officiella.
Språklagen förutsätter ändå att möteskallelsen översätts i
god tid, så att ledamöterna kan få ta del av informationen
på sitt eget språk och få en uppfattning om vilka ärenden
som kommer att behandlas under mötet. Protokollet bör
översättas så att invånarna ges möjlighet att sätta sig in
i de ärenden mötet behandlat före besvärstiden går ut.
Helst bör alltså översättningarna finnas tillgängliga några
dagar efter mötet. Såväl möteskallelser som protokoll ska
översättas som sådana och får inte förkortas, eller endast
delvis översättas. Översättningsskyldigheten omfattar
också protokollbilagorna.
Motionsställarna önskar att Folktinget kontaktar
den berörda kommunen. Eftersom Folktinget nåtts av
klagomål också av andra personer gällande Åbo stads agerande kommer Folktinget givetvis att vara i kontakt med
Åbo stad. Motionsställarna önskar också att Folktinget
kontaktar övriga tvåspråkiga kommuner, samt blivande
tvåspråkiga landskap och informerar dem om gällande
språklagstiftning. Folktingets styrelse anser att Folktinget
vid behov bör vara i kontakt med tvåspråkiga kommuner
och informerar dem om gällande lagstiftning, samt att
Folktinget bör följa med processen kring landskapsreformen och vad den innebär för språklagstiftningen.
Folktinget har redan inlett detta arbete när Folktingets
förvaltningsutskott under våren 2017 träffade Nylands
förbund.

MOTIONER Folktingets session i Hangö 2017

Styrelsen föreslår sessionen:
•

•

•

att Folktinget kontaktar ovan nämnda kommun och
klargör språklagstiftningen för dem och diskuterar
alternativ för hur Åbo stad bättre kunde betjäna på
svenska,
att Folktinget vid behov är i kontakt med övriga tvåspråkiga kommuner och informerar dem om gällande
språklagstiftning,
att Folktinget följer med processen kring landskapsreformen och diskuterar med och informerar tvåspråkiga landskap om deras språkliga skyldigheter.
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