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Folktingets lagstadgade uppgift att främja den svenskspråkiga 
befolkningens rättigheter har tagit flera olika former under verksam-
hetsåret. Ett av de viktigaste uppdragen var att delta i beredningen 
av Nationalspråksstrategin som utarbetades under statsminister 
Jyrki Katainens ledning. Nationalspråksstrategin som godkändes 
av statsrådet i december är historisk i och med att det är stats-
rådets första språkstrategi.

Folktinget har engagerat sig aktivt i beredningen av de stora refor-
mer som pågår, dvs. beredningen av strukturlagen för kommuner-
na och social- och hälsovårdens servicestruktur. Folktinget är en 
vedertagen remissinstans vid beredningen av lagar som påverkar 
den svenskspråkiga befolkningens ställning, och kallas regelbun-
det till riksdagens utskott för att höras. 

De grundläggande förändringar som är på gång inom utbildnings-
sektorn har krävt strategiskt agerande från Folktingets sida. Folk-
tingets ledning träffade i september undervisningsminister Jukka 
Gustafsson.  Svenska dagens huvudfest ordnades i Esbo med 
republikens president Sauli Niinistö som festtalare. 

Verksamhetsåret har präglats av ett aktivt arbete med att forma 
ett positivt språkklimat. Sommaren 2012 medverkade Folktinget i 
SuomiAreena/Pori Jazz genom att skapa konceptet Finlands-
arenan, en omfattande programhelhet på svenska i det annars helt 
finska programutbudet. Folktingets närvaro i Björneborg var en vik-
tig markering, och förde fram det svenska språket i positiv anda i en 
tid då språkklimatet tidvis varit kärvt.

I oktober flyttade Folktingets kansli till Snellmansgatan 13 med 
Ständerhuset, Finlands Bank och Riksarkivet som sina närmaste 
grannar. På ett stenkasts avstånd finns även statsrådsborgen och 
flera av de viktigaste ministerier som Folktinget samarbetar med. 

Nationalspråksstrategin

I december godkände Statsrådet en nationalspråksstrategi med 
syfte att trygga att det även i framtiden ska finnas två livskraftiga 
nationalspråk i Finland. Språkstrategin är resultatet av en skrivning 
i regeringsprogrammet som definierar att de språkliga rättigheterna 
i Finland ska utvecklas genom att ta i bruk de förslag som lagts 
fram av den av Folktinget tillsatta Ahtisaari-arbetsgruppen. 

Språkstrategin innehåller dels ett långsiktigt strategidokument, 
dels konkreta åtgärder för regeringsperioden 2011-2015. National-
språksstrategin slår fast att våra båda officiella språk är en rikedom 
för Finland, och betonar att språken ska behandlas jämlikt, vilket 
ibland kan förutsätta en särlösning för den mindre språkgruppen. 
Det här är viktigt speciellt i tvåspråkiga kommuner, som t.ex. i 
huvudstadsregionen, där antalet svenskspråkiga är stort, men 
ändå procentuellt sett utgör en liten minoritet. Nationalspråksstra-
tegin har alla förutsättningar att bli ett utmärkt verktyg för myndig-
heterna i organiseringen av den svenskspråkiga servicen.

Nationalspråksstrategin är också viktig med tanke på de stora 
reformer inom förvaltningen som pågår. Strategin ger råd och 
anvisningar för hur språkkonsekvenser ska utredas vid eventuella 
kommunfusioner och ger Finansministeriet i uppgift att följa upp att 
språkliga rättigheter efterföljs i kommunreformen. 

Folktinget gläder sig speciellt över åtgärderna gällande språkunder-
visning och språkbad som finns med i språkstrategin. Betoningen 
läggs nu på kommunikativa färdigheter, och den tidiga inlärningen 
av svenskan gynnas då språkbadet stärks.

Erfarenhet visar att vår språklagstiftning behöver kompletteras med 
en strategi och en detaljerad plan för implementering och konkreta 
redskap för en kontinuerlig och effektiv uppföljning. Nationalspråks-
strategin, och dess praktiska verktyg, kommer här väl till pass. 
Folktinget kommer givetvis att följa upp att nationalspråksstrategin 
implementeras på bästa möjliga sätt.

Folktingets session

Sessionen hölls 21.4.2012 i Riksdagens Lilla parlament i 
Helsingfors. Professor Mats Brommels inledde den allmänpolitiska 
debatten med en presentation om vård och omsorg på svenska 
och om strukturreformen inom social- och hälsovården. Sessionen 
antog en resolution där Folktinget bl.a. uppmanade regeringen att 
i den fortsatta beredningen av kommunreformen göra en grundlig 
bedömning av konsekvenserna för hela landets tvåspråkighet och 
vid behov utreda samarbetsmodeller för servicestrukturer som 
alternativ till nya områdesindelningar.  Sessionen krävde också 
möjlighet för samtliga remissinstanser att delta i en ny remissom-
gång gällande förslagen till social- och hälsovårdsstrukturer. Verk-
samhetsberättelsen och bokslutet för år 2011 fastställdes och de 
redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Därutöver behand-
lade sessionen tre motioner. 

Berättelse om motionerna från sessionen 
i Helsingfors 2012

Motion nr 1 om kommunsammanslagningar

Enligt beslut vid sessionen fick Folktinget i uppdrag att arbeta aktivt 
för att säkerställa strukturer som tryggar språkgruppernas likställda 
rätt till service på finska och svenska i den nya kommunallagen. 
Folktinget ska också arbeta aktivt för förvaltningslösningar, som 
tryggar kommuninvånarnas språkliga och demokratiska rättigheter: 
en möjlighet är välfungerande mekanismer som möjliggör själv-
bestämmanderätt i frågor som enbart berör respektive språkgrupp.
 
Folktingets styrelse behandlade motionen vid sitt möte i maj och 
konstaterade att innehållet i motionen präglar allt det arbete som 
görs av Folktinget. Förvaltningsutskottet fastslog vid sitt möte i maj 
att motionen följaktligen beaktas i Folktingets och förvaltnings-
utskottets fortsatta verksamhet. 

Folktinget deltog i Justitieministeriets och Finansministeriets 
gemensamma rundabordsdiskussion om aktuella utmaningar för 
demokratin i januari, där justitieminister Anna-Maja Henriksson 
och förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen fungerade 
som ordförande. Som uppföljning på diskussionen riktade Folkting-
et en skrivelse med ytterligare synpunkter på språkliga rättigheter 
och delaktighet till minister Virkkunen. I maj riktade Folktinget en ny 
skrivelse till minister Virkkunen om att regeringen bör fästa särskild 
uppmärksamhet vid de grundläggande språkliga rättigheterna i alla 
delar av berednings- och beslutsprocessen. 

ALLMÄNT
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Sedan statsrådet hade lämnat sitt meddelande till riksdagen om 
hur kommunreformen framskrider hörde riksdagens förvaltnings-
utskott Folktinget i samma ärende i juni. Folktinget lämnade ett 
utlåtande till utskottet och konstaterade bland annat att regeringen 
bör fördjupa sin redogörelse om hur den finsk- och svenskspråkiga 
befolkningens påverkningsmöjligheter tryggas på lokal nivå och 
med hänsyn till kommunernas språkförhållanden.

Finansministeriet tillsatte i juli en beredning för en totalrevision av 
kommunallagen med tidsgräns i april 2014. I beredningen ingår 
frågor som gäller representativ demokrati och invånarnas påverk-
ningsmöjligheter. Folktinget arbetar aktivt för att folktingsledamö-
ternas yrkanden beaktas i beredningen.

Motion nr 2 om vardagshjältar för svenska språket i Finland

Enligt beslut vid Folktingets session fick styrelsen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att instifta ett PR-märke som ges till finsk-
språkiga personer som i sin vardag stöder och arbetar för svenskan 
i Finland. Styrelsen uppmanades samtidigt att utreda möjligheten 
till en kampanj kring PR-märket. 

I och med att det inte finns ett utskott som styrelsen naturligt kunde 
delegera motionen till, är det Folktingets kansli som skött bered-
ningen. Såväl projektet Finlandsarenan som projektet Svenska 
veckan hade som ett delmål att göra en inbrytning i den finskta-
lande majoritetens vardag och sänka tröskeln för möten mellan 
språkgrupperna. Här kunde PR-märket ha haft en naturlig del av 
projekthelheterna. Arbetet med Finlandsarenan tog emellertid mera 
tid än väntat och PR-märket kunde inte planeras i den mån som det 
skulle ha behövts. 

Folktinget kommer under år 2013 att noggrant utreda möjligheterna 
till såväl PR-märke som tillhörande kampanj. 

Motion nr 3 om ökad transparens i Folktinget

Enligt beslut vid Folktingets session fick den arbetsgrupp som ser 
över Folktingets interna strukturer och arbetssätt i uppdrag att 
utarbeta förslag som möjliggör ett mera aktivt deltagande från 
folktingsledamöternas sida, bland annat genom att snabbt bli in-
formerade om beslut som fattas på Folktingets styrelsemöten. 
Arbetsgruppen har behandlat frågan och gett förslag till styrelsen 
som har fört diskussioner om var dess protokoll ska finnas tillgäng-
liga, och fattat beslut om att protokollen ska sättas ut på Folktingets 
webbplats inom tre dagar efter ett styrelsemöte. På det här sät-
tet kan folktingsledamöterna och allmänheten snabbt få kunskap 
om de beslut som har fattats vid styrelsemötet.  Denna princip har 
tillämpats sedan styrelsemötet i oktober 2012. Motionärerna yrkade 
också på att arbetsutskottets föredragningslistor samt ett medde-
lande om besluten ska skickas till styrelsens medlemmar.  Från och 
med AU:s möte i februari 2013 skickades så väl föredragningslistan 
som protokollet styrelsen till kännedom.

Reformerna fortgår

Regeringen beredde flera stora reformer under året. Folktinget 
engagerade sig aktivt i beredningen av strukturlagen för 
kommunerna och i den riksomfattande polisförvaltningsreformen.
 
Folktinget bevakade också den tredje stora reformen, som gällde 
social- och hälsovårdens servicestruktur, men det visade sig tyvärr 
att beredningen inte till denna del framskred i enlighet med tidtabel-
len.

Finansministeriet och riksdagens förvaltningsutskott bad Folktinget 
om utlåtanden om beredningen av kommunstrukturlagen, och Folk-
tinget riktade också på eget initiativ flera skrivelser till förvaltnings- 
och kommunminister Henna Virkkunen. Med anledning av polisför-
valtningsreformen förde Folktinget diskussioner med flera ledande 
tjänstemän och lyckades bland annat påverka tendenser som skul-
le ha försämrat svenska språkets ställning inom polisförvaltningen. 
Däremot har Folktinget ett flertal gånger under årens lopp vänt sig 
till Inrikesministeriet och yrkat på åtgärder för att stärka de svenska 
polisenheternas ställning, vilket inte har vunnit gehör. Folktinget 
bad därför i slutet av året justitiekanslern ta ställning till frågor med 
anknytning till detta. För att bevaka reformen av servicestrukturen 
inom social- och hälsovården tillsatte Folktinget en arbetsgrupp 
med uppdrag att utveckla riktlinjer för hur den svenska servicen 
ska tryggas. Arbetsgruppens arbete fortsätter år 2013 i takt med att 
beredningen framskrider.  

För att följa upp skrivningarna i regeringsprogrammet och förslagen 
i Ahtisaarirapporten rörande utbildningsfrågor träffade Folktingets 
ledning undervisningsminister Jukka Gustafsson i september. Från 
Folktinget deltog ordförande Christina Gestrin, vice ordförande 
Steven Frostdahl, folktingssekreterare Markus Österlund och 
biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf. Frågor som dis-
kuterades med minister Gustafsson var bl.a. timfördelningen inom 
den grundläggande utbildningen och tidigareläggandet av under-
visningen i det andra inhemska språket, rapporten om funktionell 
svenska, beredningen av lagen om småbarnsfostran och behovet 
av och utbildningen av språkbadslärare.
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Björneborg Svenska Samskola, nätverket Senja opettaa sinulle 
ruotsia och Pohjola-Norden till samarbetsparterna. Ett nära och vik-
tigt samarbete har Folktinget haft med olika stiftelser och fonder, så 
väl i samband med Finlandsarenan som i övrig verksamhet. Bland 
dessa kan nämnas Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans 
vänner, Konstsamfundet och Svenska kulturfonden i Björneborg.

Folktinget deltar aktivt i flera statliga arbetsgrupper och delega-
tioner. Folktingssekreterare Markus Österlund har varit ständig 
sakkunnig i arbetet med Nationalspråksstrategin och i Delega-
tionen för språkärenden samt medlem i den arbetsgrupp vid Un-
dervisnings- och kulturministeriet som i maj presenterade ett åt-
gärdsförslag med uppgift att utveckla undervisningen i svenska i de 
finska skolorna. Tjänstemännen vid folktingskansliet har under året 
varit medlemmar i flera centrala arbetsgrupper.

Folktinget utvecklade sina kontakter till Utrikesministeriet under 
våren, då vi i nära samarbete arrangerade en stor engelskspråkig 
konferens i Helsingfors om tillämpningen i Finland av den euro-
peiska stadgan om regionala eller minoritetsspråk. En tredje part 
i samarbetet var Europarådets expertkommitté för stadgan, vars 
ordförande, professor Oeter från Tyskland, höll huvudanförandet. 
Konferensen samlade för Folktinget centrala samarbetspartner 
i arbetet för språkliga rättigheter – representanter för ansvariga 
myndigheter och för de andra språkgrupperna i Finland. Folktinget 
har också under verksamhetsåret vidgat sina kontaktytor i Sverige, 
bl.a. till Sveriges riksdag och den Svensk-finska föreningen där. I 
samarbete med Finlands ambassad i Stockholm och Kulturfonden 
för Sverige och Finland arrangerade Folktinget också en välbesökt 
rundabordsdiskussion i Stockholm i oktober.

Folktinget har under året målmedvetet utvecklat sin internationella 
verksamhet. Vårt internationella samarbete har präglats av två mål-
sättningar: att få konkreta idéer av och att utbyta erfarenheter med 
europeiska samarbetsparter om främjandet av språkliga rättigheter 
och en mer proaktiv språkplanering i Finland, samt att sprida infor-
mation om Folktingets intressebevakning och best practices och 
Finlands tvåspråkighet till andra länder. 

Svenska dagen och Svenska veckan 2012

Svenska dagens huvudfest 2012 ordnades i Esbo. Republikens 
president Sauli Niinistö höll festtalet och förlänades på festen med 
Folktingets förtjänstmedalj i guld. Folktinget arrangerade också 
en fest i Vasa och en fest i Åbo. Dessutom hölls den traditionella 
Svenska dagen-mottagningen i Helsingfors stadshus. Festligheter-
na kring Svenska dagen lockade sammanlagt över 1300 personer. 

I anslutning till Svenska dagen ordnades även Svenska veckan på 
12 orter i landet. Nya orter för år 2012 var Björneborg och Kristi-
nestad. Programmet för Svenska veckan innehöll olika kulturella 
evenemang, dels med Folktinget som arrangör, dels i samarbete 
med kulturansvariga på respektive ort. 

Finlandsarenan 

Sedan starten 2006 har SuomiAreena vuxit i omfång och utgör i 
dag sommarens stora politiska och kulturella händelse i Finland, 
som ordnas i samband med Pori Jazz i Björneborg. Sommaren 
2012 skapade Folktinget en egen programhelhet på svenska, 
Finlandsarenan, i samarbete med SuomiAreenas arrangörer MTV3 
och Björneborgs stad. Folktinget ordnade fyra större diskussioner 
under veckan, var av två ingick i SuomiAreenas officiella program.

Finlandsarenans program var omfattande och bestod av sam-
manlagt 25 unika evenemang; fyra debatter, sju jazzkonserter, en 
middag och 12 mindre evenemang i paviljongen. Finlandsarenan 
bjöd också på musikunderhållning, som Folktinget koordinerade 
i samarbete med Pori Jazz. Folktinget närvarade även synligt 
på Medborgartorget, där en stor finlandssvensk paviljong bygg-
des upp. Tillsammans med Pori Jazz Kids Festival ordnades en 
svenskspråkig temadag med program för barn.

Samarbetsformerna utvecklas

Folktinget har under verksamhetsåret haft ett gott samarbete med 
t.ex. nätverket Svenska nu, tankesmedjan Magma och kultur- och 
informationscentret Luckan. I samband med Finlandsarenan hörde 
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Ett nytt Folkting

På basis av kommunalvalsresultatet 2012 utsågs ett nytt Folkting 
för perioden 2013-2016. Hela nio partier deltog, vilket är det största 
antalet någonsin. Sammanlagt nominerade dessa partier 290 
kandidater till Folktinget. Mandatfördelningsnämnden, som tillsat-
tes av Folktingets styrelse den 29 februari 2012 för att ha hand 
om det tekniska genomförandet av mandatfördelningen, fastställde 
den 4 december 2012 det slutliga resultatet som baserades sig på 
2154 svenska kommunalvalskandidaters röster. Det nya Folktinget 
består av 75 ledamöter varav 37 är nya, 41 är män och 34 kvinnor. 
Fem av ledamöterna har utsetts av lagtingsledamöterna på Åland. 
Resultatet av fördelningen av folktingsmandaten mellan partierna 
och de valda folktingsledamöterna finns som bilagor till verksam-
hetsberättelsen. 

Mandatfördelningsnämndens sammansättning:

Christian Sjöstrand, sfp, ordförande (ersättare Minna Österholm)
Christel Liljeström, sfp (Fredrik Guseff)
Mikael Hiltunen, sdp, viceordförande (Nils-Johan Englund)
Heikki Pakarinen, saml (Maria-Elena Cowell)
Laura Lodenius, vf (Maarit Fredlund)
Kristian von Essen, gf (Lena Sjöberg-Tuominen)
Niklas Andersson, kd (Joel Salmela)
Peter Albäck, c (Mauri C. Elovainio)

Anders Björklöf, sekreterare

Mandatfördelningsnämnden har hållit fem möten.
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FÖRVALTNING

Folktingets förvaltningsutskott bevakar svenska intressen inom 
den statliga och kommunala förvaltningen i Finland. År 2012 fanns 
det flera tunga förvaltningsärenden på agendan, som ledde till ett 
aktivt engagemang inom Folktinget. Sådana ärenden var bered-
ningen av en strukturlag för kommunerna och det tredje skedet av 
polisförvaltningsreformen. Förvaltningsutskottets utlåtanden och 
skrivelser till myndigheterna fick ett gott mottagande och ledde i 
flera fall till önskat resultat. Den kommande nationalspråksstrategin 
hade också betydelse för verksamheten, och Folktinget hänvisade 
till strategin i många sammanhang under verksamhetsåret.

Kommunstrukturreformen

Finansministeriets beredning av kommunreformen engagerade 
Folktinget redan i början av verksamhetsåret. Justitieministeriet 
och Finansministeriet ordnade en gemensam rundabordsdiskus-
sion om aktuella utmaningar för demokratin i januari, där justitie-
minister Anna-Maja Henriksson och förvaltnings- och kommun-
minister Henna Virkkunen fungerade som ordförande. Från Folk-
tingets sida deltog folktingssekreterare Markus Österlund och Kris-
tina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden. Folktinget såg det som 
viktigt att lyfta fram ytterligare synpunkter på språkliga rättigheter 
och delaktighet som uppföljning på diskussionen och riktade därför 
en skrivelse till minister Henna Virkkunen i efterhand. 

Folktinget överlämnade i slutet av år 2011 en grundlagspromemo-
ria om kommunreformen till minister Henna Virkkunen. I februari 
lyfte Folktingets ordförande Christina Gestrin fram vissa av dessa 
grundlagsprinciper i ett uttalande om beredningen av kommun-
strukturreformen. Gestrins uttalande uppmärksammades i medi-
erna och visade sig ha betydelse för många utlåtanden som gavs 
av kommuner där svenskan har en viktig ställning. 

Förvaltningsutskottets ordförande Mats Brandt och Kristina Beijar 
deltog i Finansministeriets regionala seminarium om kommunrefor-
men i Vasa i februari. Ministrarna Henna Virkkunen och Anna-Maja 
Henriksson höll föredrag, och samtliga kommuner i landskapet 
Österbotten hade tillfälle att kommentera reformplanerna i kort-
het. En klar majoritet av de svenska, tvåspråkiga och enspråkigt 
finska kommunerna (9 av 12) ifrågasatte beredningen, som inne-
höll förslag som bland annat skulle ha förändrat språkbalansen i 
landskapet. 

I mars arrangerade Folktinget ett välbesökt seminarium i Helsing-
fors, Nationalspråken i kommunreformen, i samarbete med Justitie-
ministeriet, Finlands Kommunförbund och tankesmedjan Locus. 
Seminariet lyfte särskilt fram behovet av språkliga konsekvens-
bedömningar inom den kommande kommunreformen. Justitiemi-
nister Anna-Maja Henriksson, utvecklingschef Markku Suksi och 
professor Krister Ståhlberg deltog som föredragshållare. Semina-
riet avslutades med en paneldiskussion om svenskan i kommun-
reformen, där folktingsordförande Christina Gestrin, förvaltnings-
utskottets ordförande, kommundirektören Mats Brandt, Krister 
Ståhlberg och Markku Suksi deltog. 

Finansministeriet hade bett Folktinget om utlåtande i fråga om 
beredningen av kommunreformen, och tidsgränsen inföll i april. 
På grund av frågans betydelse anlitade Folktinget en av landets 
främsta grundlagsexperter, professor Kaarlo Tuori, och sände hans 

expertutlåtande med Folktingets eget utlåtande till ministeriet. 
Professor Tuori lyfte i sitt utlåtande bland annat fram de grund-
läggande språkliga rättigheternas juridiska tyngd i förhållande till 
övriga faktorer, och professor Tuoris utlåtande förstärkte ytterli-
gare den syn Folktinget hade på beredningen. Kommunreformen 
utgjorde ett viktigt tema också vid Folktingets session i Helsingfors, 
där ledamöterna antog en motion om kommunsammanslagningar 
och en resolution om kommunreformen och social- och hälsovårds-
strukturerna. 

I maj riktade Folktinget ytterligare en skrivelse till minister Henna 
Virkkunen och betonade det viktiga i att regeringen fäster särskild 
uppmärksamhet vid de grundläggande språkliga rättigheterna i alla 
delar av berednings- och beslutsprocessen. Statsrådet lämnade 
i början av juni ett meddelande till riksdagen om hur kommunre-
formen framskrider, och redan två dagar senare hörde riksdagens 
förvaltningsutskott Folktinget i samma ärende. Ministerarbets-
gruppen Halke kom överens om kriterierna för kommunstruktur-
reformen i slutet av juni. 

På hösten medverkade förvaltningsutskottets ordförande Mats 
Brandt i tankesmedjan Magmas pamflett Enligt vårt förmenande - 
Sju österbottniska röster om kommunernas framtid. Brandts artikel 
Reformen som saknar konstitutionellt minne fick ett gott mottagan-
de bland annat i Finlands kommuntidning Fikt (9/2012).

I november presenterade Finansministeriet ett utkast till kommun-
strukturlag och ändringar i språklagen samt generella riktlinjer 
för servicestrukturen inom social- och hälsovården. Folktingets 
förvaltningsutskott fick aktuell information om strukturreformen och 
språkliga rättigheter vid sitt novembermöte. Utskottet hade nämli-
gen kallat regeringsrådet Auli Valli-Lintu från Finansministeriet som 
sakkunnig, eftersom Valli-Lintu har en central roll i beredningen av 
kommunreformen. Finansministeriet bad i slutet av november Folk-
tinget om utlåtande i fråga om de aktuella lagförslagen.

Polisförvaltningen

I början av året diskuterade Folktinget Polisyrkeshögskolans utbild-
ning på svenska med Inrikesministeriet, detta som uppföljning på 
tidigare kontakter från Folktinget hösten 2011. Ministeriet hade 
nämligen fattat beslut om att Polisyrkeshögskolan inte har rätt att 
utbetala arvoden till polismän som håller föreläsningar inom tjäns-
tetid inom den övriga polisförvaltningen, och detta har fått negativa 
följder för den svenskspråkiga utbildningsenhetens möjligheter att 
rekrytera svenskkunniga föreläsare till Tammerfors.  

Förvaltningsutskottet hörde kriminalöverkonstapel Mats Sjöholm 
från Österbottens polisinrättning som sakkunnig i mars och fick 
information om bland annat den svenskspråkiga polisutbildning-
en från ett österbottniskt perspektiv och om polisförvaltningens 
ledningssystem- och centraler.

Inrikesministeriet inledde beredningen av en ny polisförvaltnings-
reform i april. Ministeriets beslut om att tillsätta en beredning 
saknade emellertid skrivningar om det svenska inom polisväsen-
det. Folktinget såg det därför som viktigt att träffa Polisstyrelsens 
polisöverdirektör Mikko Paatero och överdirektör Kauko Aaltomaa 
från Inrikesministeriet, som båda hade en nyckelposition inom 
beredningen. 
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Folktingsordförande Christina Gestrin, folktingssekreterare Markus 
Österlund och Kristina Beijar diskuterade bland annat den svensk-
språkiga polisutbildningen, de regionala polisenheterna med 
svenska som arbetsspråk och behovet av en språklig konsekvens-
bedömning med Mikko Paatero. Paatero sade att det finns orsak 
att ta fasta på Folktingets förslag om en språklig konsekvens-
bedömning och en språkstrategi inom polisväsendet. Han hän-
visade också till att en tjänsteman på Polisstyrelsen ansvarar för 
det svenska inom polisväsendet. 

Kauko Aaltomaa ansvarade i egenskap av ordförande för bered-
ningen av åtgärdsförslagen för polisförvaltningsreformen. Utöver 
de frågor som Folktingets representanter hade diskuterat med 
Paatero fokuserade Folktinget särskilt på de svenska polisenheter-
nas ställning och befogenheter vid mötet med Aaltomaa. Folktinget 
betonade också det viktiga i att placeringsorten för bland annat den 
kommande huvudpolisstationen i Österbotten är tvåspråkig. Efter-
som det framkom önskemål om ytterligare synpunkter sände Folk-
tinget ett separat brev om de svenska polisenheterna till Aaltomaa 
efter mötet.

Folktingets synpunkter beaktades väl i det förslag som Aaltomaas 
projektgrupp lämnade till inrikesminister Päivi Räsänen i augusti. 
Det visade sig att projektgruppen inte gick in för att lägga ner de 
svenska polisenheterna, och projektgruppen föreslog bland annat 
att fem av de elva huvudpolisstationerna placeras på tvåspråkiga 
orter. 

I oktober besökte folktingssekreterare Markus Österlund Polis-
högskolan i Tammerfors. Han höll två föreläsningar för studerande 
inom den svenskspråkiga polisutbildningen och diskuterade polis-
utbildningen med rektor Kimmo Himberg. 

Folktinget var givetvis tillfreds med att de svenska polisenheternas 
existens inte ifrågasattes i beredningens förslag. Däremot har Folk-
tinget i ett flertal utlåtanden till Inrikesministeriet under årens lopp 
konstaterat att det är nödvändigt att stärka de svenska polisenhe-
ternas ställning och befogenheter. I november lämnade Folktinget 
ytterligare ett utlåtande till Inrikesministeriet, denna gång gällande 
förslag om ändringar i polisförvaltningslagen. Folktinget underströk 
på nytt det viktiga i att ministeriet stärker de svenska polisenheter-
nas ställning och befogenheter. Folktingets ställningstagande ledde 
emellertid inte till resultat, och det visade sig att polisförvaltningen 
inte heller i sitt interna reformarbete under hösten vidtog åtgärder 
för att stärka de svenska polisenheternas ställning. 

På grund av frågans betydelse såg Folktinget det som nödvändigt 
att rikta ett klagomål till justitiekanslern i slutet av året. Folktinget 
hänvisade till polisförvaltningsreformens olika skeden (Pora I−III) 
och bad justitiekanslern ta ställning till om Inrikesministeriet i sin 
beredning har utfört en tillräckligt grundlig och omfattande bedöm-
ning av reformens språkliga konsekvenser för de språkliga rättig-
heterna och skyldigheterna enligt grundlagen. 

Varningsmeddelanden

Inrikesministeriet beredde ett lagutkast om varningsmeddelanden 
under vårvintern, som bland annat baserade sig på ett tidigare 
utlåtande av Folktingets förvaltningsutskott. Ställningstagandena i 
utskottets utlåtande beaktades synnerligen väl. Ministeriets bered-
ning kompletterade själva lagtexten med en hänvisning till språk-

lagen och skrev in i motivtexten att varningsmeddelandena ska 
ges på finska och svenska i hela landet. Ministeriet tillsatte utöver 
detta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en handbok som 
ska precisera lagen om varningsmeddelanden (som träder i kraft 
i juni 2013). Riksdagens förvaltningsutskott hörde Folktinget som 
remissinstans om lagförslaget i maj 2012. 

Nödcentralernas språkliga beredskap

Förvaltningsutskottet riktade på eget initiativ en skrivelse om 
nödcentralernas tvåspråkiga service till Inrikesministeriets rädd-
ningsöverdirektör Pentti Partanen i februari. Utskottets yrkade 
bl.a. på snabba utbildningsåtgärder för att säkerställa behovet av 
svenskspråkiga jourhavande vid nödcentraler och på behovet av 
att precisera språkanvändningen i radiokommunikationen mellan 
de tvåspråkiga nödcentralerna och de frivilliga brandkårerna i 
landet. 

Ministeriet konstaterade i sitt svar att Räddningsinstitutet ordnar 
två kurser för jourhavande per år mellan åren 2011 och 2014. De 
kurser som inleds under våren genomförs regionalt, och rekryte-
ringen av studerandena koncentreras bl.a. till Vasaregionen. Enligt 
ministeriet strävar man efter att engagera svenskspråkiga sökande 
till de regionala kurserna, däremot gav ministeriet inte löfte om att 
undervisningen ordnas på svenska. Utöver detta kommer ministe-
riet också att utreda frågan om arbets- eller kommandospråk i den 
operativa kommunikationen (Virve). 

Svenskspråkiga fångars situation 

Förvaltningsutskottet sände en skrivelse till överdirektör Jarmo 
Littunen vid Justitieministeriet i maj. Orsaken till detta var att 
Brottspåföljdsmyndigheten två år tidigare hade gett löfte om att 
tillsätta en utredning om svenskspråkiga fångars situation. Utskot-
tets skrivelse ledde till resultat: Brottspåföljdsmyndigheten sände 
Folktinget två separata utredningar i ärendet under sommaren och 
hösten. Utredningarna visade att det finns behov av att förbättra de 
svenskspråkiga fångarnas situation, och Folktinget har därför sänt 
utredningarna vidare till Justitieministeriets ledning. 

Förvaltningsutskottet höll fem möten under verksamhetsåret och 
hörde följande personer som sakkunniga: överste i.a. Erik Erroll, 
tidigare stabschef för Nylands brigad, kriminalöverkonstapel 
Mats Sjöholm från Österbottens polisinrättning, kommendör-
kapten Timo Kivenjuuri och kaptenlöjtnant Mikael Westerlund från 
Västra Finlands sjöbevakningssektion, utvecklingschef Per-Stefan 
Nyholm från Nylands förbund och regeringsrådet Auli Valli-Lintu 
från Finansministeriet.

Förvaltningsutskottet höll fem möten under året. Kristina Beijar, 
sakkunnig i förvaltningsärenden, har fungerat som utskottets 
sekreterare.

Folktinget har också representation i Statens regionindelnings-
delegation och i Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals delega-
tion för svensk service, vilket ger ytterligare insyn i aktuella förvalt-
ningsfrågor i landet.
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Utlåtanden

22.3.2012 Utlåtande om utkast till riktlinjer för medborgarsamhäl-
let till Justitieministeriet

13.4.2012 Utlåtande om utredningen En livskraftig kommun- och 
servicestruktur till Finansministeriet

31.5.2012 Utlåtande om förslag till lag om varningsmeddelanden 
till riksdagens förvaltningsutskott

7.6.2012  Utlåtande om statsrådets meddelande till riksdagen 
om hur kommunreformen framskrider till riksdagens förvaltnings-
utskott. Utskottet hörde folktingssekreterare Markus Österlund 
och Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden, som sakkun-
niga.

16.11.2012 Utlåtande om förslag till statsrådsförordning om 
kommunernas språkliga ställning till Justitieministeriet

26.11.2012 Utlåtande om ändring av polisförvaltningslagen till 
Inrikesministeriet

Uppvaktningar och skrivelser

2.2.2012 Skrivelse om språkliga rättigheter och delaktighet till 
förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

17.2.2012 Skrivelse om nödcentralerna service på svenska till 
räddningsöverdirektör Pentti Partanen på Inrikesministeriet 

4.5.2012 Skrivelse om svenskspråkiga fångars språkliga rättig-
heter till överdirektör Jarmo Littunen på Justitieministeriet 

25.5.2012 Folktinget uppvaktade Polisstyrelsens polisöverdirek-
tör Mikko Paatero gällande polisverksamheten på svenska. Folk-
tingets ordförande Christina Gestrin, folktingssekreterare Markus 
Österlund och Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden, 
överlämnade en skrivelse i samband med uppvaktningen.  

25.5.2012 Skrivelse om verksamhetsunderstöd för Närings-, trafik-
och miljöcentralernas tvåspråkiga verksamhet till näringsminister 
Jyri Häkämies och arbetsminister Lauri ihalainen

30.5.2012 Skrivelse om den fortsatta beredningen av kommun-
reformen till förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

9.8.2012 Folktinget uppvaktade överdirektör Kauko Aaltomaa på 
Inrikesministeriet gällande det tredje skedet av polisförvaltnings-
reformen. Aaltomaa fungerade som ordförande för den projekt-
grupp som beredde åtgärdsförslag gällande polisförvaltnings-
reformen. Folktingets ordförande Christina Gestrin, folktings-
sekreterare Markus Österlund och Kristina Beijar, sakkunnig i 
förvaltningsärenden, överlämnade en skrivelse i samband med 
uppvaktningen.  

20.12.2012 Klagomål till justitiekanslern om huruvida Inrikesmi-
nisteriet i beredningen av polisförvaltningsreformens olika skeden 
har utfört en tillräckligt grundlig och omfattande bedömning av 
reformens språkliga konsekvenser för de språkliga rättigheterna 
och skyldigheterna enligt grundlagen. 

UTBILDNING

Under verksamhetsåret har den offentliga debatten i utbildningsfrå-
gor varit livlig, och frågan om svenskan som obligatoriskt ämne för 
alla i grundskolan som inför riksdagsvalet 2011 dök upp i diskus-
sionerna, har fortsättningsvis varit ett populärt diskussionsämne. 

Också gymnasiereformen, den svenskspråkiga lärarutbildningen, 
tvåspråkiga skolor, utökad språkbadsundervisning, tidigareläggan-
de av undervisningen i det andra inhemska språket och förslag om 
att ersätta den obligatoriska svenskan med ryska i skolorna i några 
kommuner i östra Finland var ämnen som debatterades flitigt.

Nationalspråksstrategin som regeringen antog i december, inne-
håller många förslag till åtgärder också inom utbildningens område. 
I många fall är det fråga om förslag som utbildningsutskottet och 
Folktinget fört fram i sin verksamhet. 

Möte med undervisningsminister Jukka Gustafsson

Folktingets ordförande Christina Gestrin, vice ordförande Steven 
Frostdahl, folktingssekreterare Markus Österlund och biträdande 
folktingssekreterare Anders Björklöf träffade i september under-
visningsminister Jukka Gustafsson på Undervisnings- och kultur-
ministeriet. I mötet deltog också regeringsrådet Janne Öberg från 
ministeriet. Frågor som Folktingets representanter tog upp till 
diskussion med minister Gustafsson var bl.a. timfördelningen inom 
den grundläggande utbildningen och tidigareläggandet av under-
visningen i det andra inhemska språket, rapporten om funktionell 
svenska, beredningen av lagen om småbarnsfostran och utbild-
ningen av språkbadslärare.

Rundabordsdiskussioner i riksdagen

I mars samlades representanter för riksdagspartierna till runda-
bordsdiskussioner i riksdagen, denna gång under ledning av 
Gröna förbundets riksdagsgrupp. Folktinget skötte så som tidigare 
sekretariatuppdraget. Temat för diskussionerna var förslaget till ny 
timfördelning inom den grundläggande utbildningen. Diskussionen 
resulterade i en skrivelse till undervisningsminister Jukka Gustafs-
son som undertecknades av representanter från riksdagsgrupper-
na för Gröna förbundet, Socialdemokraterna, Svenska folkpartiet, 
Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Vänsterförbundet. I skrivel-
sen uttryckte undertecknarna sin oro över svenskundervisningens 
framtid ifall tjänstemannaarbetsgruppens förslag förverkligas som 
sådant. Därför framförde man fyra konkreta förslag till förbättringar 
i den nya timfördelningen för att stärka undervisningen i svenska.

Utbildningsutskottet

Folktingets utbildningsutskott har till uppgift att bevaka utbildnings-
situationen i Svenskfinland och vid behov ta initiativ i utbildnings-
frågor. Vidare ska utskottet upprätthålla förbindelser med statliga 
och kommunala myndigheter inom utbildningssektorn. Utskottet 
bevakar också undervisningen i svenska som det andra inhemska 
språket. Dagvård och utbildning på svenska på alla nivåer är en 
förutsättning för att den svenskspråkiga befolkningen ska kunna 
förvalta och föra vidare sitt modersmål till följande generationer. 
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Utbildningsutskottet har under verksamhetsåret hört ett flertal 
sakkunniga och gjort besök till olika institutioner inom utbildningens 
område.

På mötet i februari redogjorde projektchef Corinna Tammenmaa 
från Kommunförbundet för arbetet med gymnasieprojektet Student-
examen på lika villkor, som ska ge svar på frågan hur gymnasie-
utbildningen ska ordnas så att man kan erbjuda gymnasieutbild-
ning av hög kvalitet på lika villkor överallt i Svenskfinland. Projektet 
avslutades i augusti 2012.

I mars sammanträdde utskottet i Finlands Svenska Lärarförbunds 
(FSL) utrymmen i Böle i Helsingfors. Värdar var förbundsordför-
ande Dan Johansson och förbundssekreterare Christer Holmlund 
från FSL. Utskottet fick information om verksamheten i Finlands 
Svenska Lärarförbund och också bl.a. om FSL:s undersökning 
om hur timfördelningen används i de finlandssvenska skolorna 
och FSL:s ställningstagande beträffande förslaget till timfördelning 
inom den grundläggande utbildningen.

Utbildningsutskottet höll i maj ett möte på Pedagogiska fakulteten 
vid Åbo Akademi i Vasa. Under besöket fick utskottet en mycket 
gedigen information om fakulteten och lärarutbildningen. Prefekt, 
professor Michael Uljens höll en inledning under rubriken Lärar-
utbildning och forskningsbaserad skolutveckling. Professorerna 
Ria Heilä-Ylikallio, Kaj Sjöholm och Petri Salo presenterade var 
och en sitt specialområde. Utskottets medlemmar fick också ta 
del av strategin för åren 2013-2016 med förslag på åtgärder för att 
minska andelen obehöriga lärare inom den svenskspråkiga under-
visningen. Strategin har uppgjorts gemensamt av Åbo Akademi och 
Helsingfors universitet. Från fakultetens sida deltog också admi-
nistrativa chefen Mariann Sjöholm och planerare Michaela Lithén.

Följande dag deltog några av utskottsmedlemmarna och utskottets 
sekreterare tillsammans med folktingssekreterare Markus Öster-
lund i ett besök hos Svenska Österbottens förbund för utbildning 
och kultur SÖFUK och fick information om förbundets verksam-
het och om utbildningarna vid Yrkesakademin i Österbotten under 
ledning av direktör Ulrica Karp.

På mötet i september besökte utskottet Hanaholmens kulturcen-
trum för Sverige och Finland i Esbo. Projektledare Sini Keinonen 
redogjorde tillsammans med projektkoordinator Tiinaliisa Granholm 
och programkoordinator Sonja Söderholm för verksamheten inom 
Svenska nu. 

Novembermötet hölls i Riksdagshuset i Helsingfors där utskottet 
träffade representanter för Riksdagens kulturutskott. Närvarande 
från kulturutskottet var utskottets ordförande Raija Vahasalo, vice 
ordförande Inkeri Kerola och medlemmarna Mikaela Nylander och 
Simo Rundgren samt utskottsrådet Kaj Laine. I överläggningen 
berördes många olika frågor, bl.a. tvåspråkiga skolor och språkbad, 
utbildningsansvaret för och tillgången på språkbadslärare, språk-
kunskaperna i svenska och det nordiska samarbetet, förnyandet 
av lagstiftningen rörande småbarnsfostran, de finlandssvenska 
läromedlen och finansieringen av dem samt yrkeshögskole- och 
gymnasiereformerna.

Årets sista utskottsmöte i december hölls i Utbildningsstyrelsens 
utrymmen i Hagnäs i Helsingfors. Direktör Bob Karlsson redogjor-
de för Utbildningsstyrelsens uppbyggnad och verksamhet samt för 

den svenskspråkiga verksamhetsenheten. Det andra ämnet Karls-
son redogjorde för var Läroplansarbetet åren 2012 – 2016.   
Utskottet höll sex möten under året. Biträdande folktingssekrete-
rare Anders Björklöf har fungerat som utskottets sekreterare.

Utlåtanden

21.3.2012 Utlåtande angående de förslag som arbetsgruppen för 
”Den grundläggande utbildningens framtid – riksomfattande mål 
och timfördelning” presenterat

29.8.2012 Utlåtande angående ministeriets arbetsgrupps rapport 
”Funktionell svenska – utgångspunkter för att utveckla undervis-
ningen i svenska som det andra inhemska språket”

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Reform av social- och hälsovårdsstrukturerna 

Reformen av servicestrukturen inom social- och hälsovården har 
fortsatt. Reformen kräver ett aktivt engagemang av Folktinget för 
att bevaka individens rätt till service och vård på svenska. Den bris-
tande servicen på svenska inom social- och hälsovården har lyfts 
fram i Statsrådets språkberättelse, i Folktingets språkskyddsverk-
samhet och i internationella expertbedömningar som t.ex. i utlåtan-
den av Europarådets expertorgan. Tack vare lyckade skrivningar i 
regeringsprogrammet finns en unik möjlighet att delta i arbetet med 
att främja och stärka svenskans ställning inom olika sektorer. Till 
exempel ska Nationalspråksstrategin koordineras med regeringens 
andra projekt, såsom reformen av social- och hälsovårdsstruktu-
rerna.

Med detta som bakgrund tillsatte Folktinget en arbetsgrupp med 
uppgift att utveckla en strategi för hur social- och hälsovården i 
Finland ska ordnas, så att den tryggar en grundlagsenlig och 
välfungerande service på svenska. Målsättningen var att, utifrån 
den nationella struktur som skapas, utreda hur social- och hälso-
vården på svenska ska se ut i framtiden, och att hitta lösningar som 
tryggar ett tjänsteutbud på svenska med klienten i centrum. Arbets-
gruppen inledde sitt arbete i mars 2012 och hade tre möten under 
året. Arbetsgruppen utformade preliminära förslag till riktlinjer för 
hur den svenska vården och servicen ska säkerställas. Uppdraget 
fortsätter under år 2013, i takt med Social- och hälsovårdsministe-
riets beredning av reformen. 

Arbetsgruppens sammansättning:
Ordförande:
Mats Brommels, professor, Karolinska institutet

Medlemmar:
Maria Andersson, chef för socialservice, Borgå
Christina Gestrin, ordförande, Folktinget 
Carola Grönhagen-Riska, ledande överläkare, 
samkommunen HNS 
Göran Honga, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt 
Henrik Hägglund, rektor, Svenska social- och kommunalhögskolan
Britta Lindblom, ordförande, Folktingets social- 
och hälsopolitiska utskott 



Märta Marjamäki, samkommunsdirektör 
Kårkulla samkommun  
Torbjörn Stoor, verkställande direktör, 
Det finlandssvenska kompetenscentret 
Kristian Wahlbeck, utvecklingschef, 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland
Kristina Wikberg, direktör för den svenska verksamheten, 
Kommunförbundet
Markus Österlund, folktingssekreterare, Folktinget

Sekreterare: Johanna Lindholm, språkskyddssekreterare, 
Folktinget 

Statsrådets nationalspråksstrategi publicerades i slutet av året. I 
den betonades både statens och kommunernas ansvar att tillgodo-
se de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården. Staten 
ska säkerställa att de språkliga rättigheterna iakttas i reformen av 
servicestrukturen inom social- och hälsovården. Till tvåspråkiga 
kommuner och samkommuner ger Statsrådet rekommendationen 
att ta i bruk de praktiska verktyg som strategin innehåller, för att 
säkerställa att de språkliga rättigheterna beaktas i all verksamhet, 
inklusive social- och hälsovården. Verktygen innehåller praktiska 
råd för bland annat rekrytering, upphandling, informationssprid-
ning och kommunikation, som kan tillämpas för att förbättra den 
tvåspråkiga servicen. Nationalspråksstrategins betydelse inom 
social- och hälsovården lyftes också fram på seminariet Hur tryg-
gar vi fortsatt vård på svenska? som ordnades av nämnden för 
den språkliga minoriteten i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. På 
seminariet föresläste folktingssekreterare Markus Österlund om 
nationalspråksstrategin och andra konkreta strategier för språkliga 
rättigheter inom vården. 

Social- och hälsopolitiska utskottet

Social- och hälsopolitiska utskottet bevakar de språkliga rättig-
heterna inom social- och hälsovården. 

Vid Folktingets session i Karleby år 2011 godkändes en motion om 
mentalvård på svenska. Motionen behandlades samma år i utskot-
tet och en lämplig samarbetspartner söktes. I början av år 2012 
antog tankesmedjan Magma uppgiften att skriva en utredning om 
mentalvård på svenska. Magma tillsatte en styrgrupp för projek-
tet, i vilken utskottets ordförande och sekreterare fungerade som 
medlemmar. På uppdrag av Magma har Eini Pihlajamäki, utveck-
lingschef vid Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det 
sociala området, under året genomfört utredningen, som publice-
ras 23.1.2013. 

Vid sessionen i Karleby 2011 godkändes även en andra motion om 
information om klubbhusverksamhet. Utskottet besökte i början av 
år 2012 Klubbhus Fontana i Karis för att närmare bekanta sig med 
verksamheten. Verksamhetsledare Ann-Kristin Keskikylä redo-
gjorde för klubbhusets verksamhet. Till följd av besöket skickade 
utskottet en skrivelse om utvecklande av svenskspråkig klubbhus-
verksamhet till alla svensk- och tvåspråkiga kommuners social- och 
hälsovårdsnämnd (eller motsvarade nämnd). Utskottet framställde 
också en lista på motsvarande svenskspråkig dagverksamhet som 
finns att tillgå för personer med psykisk ohälsa. 

Under året har reformen av servicestrukturerna inom social- och 
hälsovården varit aktuell även inom utskottet. Utskottets ord-
förande har varit medlem i den arbetsgrupp som Folktinget tillsatte 
för att utveckla en strategi för hur social- och hälsovården i Finland 
ska ordnas på svenska.  Utskottets sekreterare har fungerat som 
arbetsgruppens sekreterare. Utskottet har under sina möten disku-
terat servicestrukturreformen och gett kommentarer till det material 
som Folktingets arbetsgrupp framställt. 

Förutom servicestrukturreformen pågår andra stora lagstiftnings-
projekt inom socialvården. År 2012 har utskottet behandlat utkast 
till äldrevårdslag, utkast till socialvårdslag, beredning av lagstift-
ning om självbestämmanderätt inom social- och hälsovården samt 
utkast till ändring av lagen om elektronisk behandling av klient-
handlingar och lagen om elektroniska recept. Folktinget har gett 
utlåtande i dessa ärenden. 

De språkliga rättigheterna inom barnskyddet har under året varit en 
viktig fråga för utskottet. Bland annat genom språkskyddsverksam-
heten har Folktinget uppmärksammats på kommuners svårigheter 
att ha en fungerande barnskyddsverksamhet på svenska. För att 
sprida information om de språkliga rättigheterna inom barnskyd-
det, har utskottet utarbetat ett informationsblad som färdigställs och 
distribueras i början av år 2013. Informationsbladet skickas både 
kommunernas barnskyddsenheter, till intresseorganisationer och 
andra relevanta instanser. 

För att ytterligare uppmärksamma vikten av språket inom barn-
skyddsverksamheten, beslöt utskottet av arbeta för att ett tillägg 
skulle göras till ordboken Jag är här för dig. Folktinget inledde 
förhandlingar med författarna till ordboken för att utvidga ämnes-
området till att gälla även bl.a. vokabulär som används inom social-
vården, inklusive barnskyddet. Förhandlingarna fortsätter år 2013. 
Även andra områden inom social- och hälsovården har åter visat 
sig vara problematiska när det gäller tillgodoseendet av de språk-
liga rättigheterna. Inom språkskyddsverksamheten finns även detta 
år ett stort antal sådana ärenden. Utskottet beslöt därför att ordna 
seminarium om språkliga rättigheter inom vården som riktar sig till 
studerande inom vårdbranschen. Två seminarier planerades och 
kommer att ordnas under våren 2013. Syftet med de tvåspråkiga 
seminarierna är att informera om lagstiftningen kring patientens 
språkliga rättigheter, och ge insikter i hur rättigheterna kan tillgo-
doses i praktiken. 

Utskottet höll fem möten under året, varav tre var beslutföra. 
Språkskyddssekreterare Johanna Lindholm fungerade som sekre-
terare för utskottet från och med mitten av februari 2012. Under 
årets första sex veckor fungerade biträdande folktingssekreterare 
Anders Björklöf som sekreterare.  

Jag är här för dig – en finsk-svensk ordlista för vårdare

Publikationen Jag är här för dig - en finsk-svensk ordlista för 
vårdare har fortsättningsvis varit efterfrågad. Under året trycktes 
en åttonde upplaga på 10 000 exemplar, varmed ordlistan har nu 
tryckts i sammanlagt 64 000 exemplar. 
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Samarbete med Sitra

Samarbetet med Jubileumsfonden för Finlands självständighet 
Sitra har fortsatt. Samarbetet har i år resulterat i en svensk över-
sättning av Servicesedelhandboken, som kommer att publiceras 
elektroniskt i början av år 2013. Handboken innehåller information 
om användningsmöjligheterna för servicesedlar, om ibruktagandet 
av sedlarna och om prissättningen. Handboken riktar sig både till 
medborgarna och till kommunerna. Sitra finansierade översätt-
ningen och Folktinget kommer efter publiceringen av den svenska 
versionen att sprida information om handboken till svensk- och 
tvåspråkiga organisationer och kommuner.    

Utlåtanden

8.6.2012 Utlåtande om de preliminära riktlinjerna till lagstiftning 
om klientens självbestämmanderätt inom social- och hälsovården, 
Social- och hälsovårdsministeriet

29.6.2012 Utlåtande om lagutkastet till äldrevårdslagen, Social- 
och hälsovårdsministeriet

20.12.2012 Utlåtande om slutrapporten av arbetsgruppen för en 
reform av socialvårdslagstiftningen, Social- och hälsovårdsminis-
teriet

20.12.2012 Utlåtande om utkast till regeringsproposition om 
ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom 
social- och hälsovården och lagen om elektroniska recept, Social- 
och hälsovårdsministeriet

Uppvaktningar och skrivelser

20.2.2012 Skrivelse till svensk- och tvåspråkiga kommuners social- 
och hälsovårdsnämnd om utvecklande av klubbhusverksamhet på 
svenska

UNGDOM

Folktingets ungdomsutskott har till uppgift att bevaka svenska 
ärenden från de ungas perspektiv. Ungdomsutskottet tillsattes vid 
sessionen 2009. Utskottet har hållit ett möte under verksamhets-
året. 

I slutet av december 2011 och i början av januari 2012 skickade 
utskottet i två omgångar ut frågor till alla presidentkandidater 
gällande svenskan i Finland. Resultaten offentliggjordes genom 
två pressmeddelanden i januari och februari 2012. På frågan om 

när man borde lära sig det andra inhemska språket svarade Pekka 
Haavisto att situationen nu är bra och att undervisning i båda natio-
nalspråken skall vara obligatorisk i grundskolan. Sauli Niinistö 
ansåg att undervisningen ska börja så tidigt som möjligt och påpe-
kade att t.ex. språkbadsdagis ger goda resultat.

I samband med ungdomsutskottets möte i januari besökte utskottet 
Resurscentret Föregångarna i Vasa. Föregångarna är en arbets-
verkstad som hjälper personer att hitta sin plats i tillvaron vad gäller 
arbete, studier och sociala sammanhang. Utskottet beslöt att fokus 
för verksamheten år 2012 skulle vara uppsökande ungdomsverk-
samhet. Det inplanerade mötet och besöket hos ungdomsverk-
staden Troja i Åbo i mars 2012 förverkligades emellertid inte pga 
anmälda förhinder av många utskottsmedlemmar. 

Ungdomsutskottet sammanträdde inte under hösten 2012. Infor-
matör Anna Jungner-Nordgren har fungerat som utskottets sekre-
terare. 
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Allmänt

Språkskyddsarbetet är en del av Folktingets lagstadgade verksam-
het att främja Finlands svenskspråkiga befolknings rättigheter och 
bevaka att de språkliga rättigheterna tillgodoses av olika myndig-
heter. Språkskyddsverksamheten utgör en lågtröskelkontakt mellan 
medborgarna och myndigheterna. Den som anser att en myndighet 
inte uppfyllt sina skyldigheter enligt språklagstiftningen kan anmäla 
det till språkskyddssekreteraren som kontaktar myndigheten eller 
hjälper personen på annat sätt. 

Anmälningarna ökar stadigt och uppgår år 2012 till 111 anmäl-
ningar. De berör alla sektorer av myndigheternas verksamhet, t.ex. 
social- och hälsovård, polisverksamhet, dagvård och grundläggan-
de utbildning, statsbolags service och myndigheters information. 
Anmälningarna kommer till språkskyddssekreteraren via anmäl-
ningsblanketten på Folktingets webbplats, per e-post, per telefon 
eller per brev. Personer tar också ofta kontakt med Folktinget för att 
få råd om hur de ska tillvarata sina språkliga rättigheter och vilka 
regler som gäller i vilka situationer. 

Beroende på hurudant ärende det har varit fråga om, har språk-
skyddssekreteraren vidtagit olika åtgärder. Hon kontaktade berörda 
myndigheter och föreslog lösningar med hänvisning till den aktuella 
språklagstiftningen. Kontakten skedde via e-post, brev eller tele-
fonsamtal. I vissa principiellt viktiga ärenden gjorde Folktinget en 
skrivelse till den berörda myndigheten. Uppvaktningar och möten 
med myndigheter ordnades också. 

I sitt arbete samarbetar språkskyddssekreteraren med olika instan-
ser. Till exempel är samarbetet med Justitieministeriets enhet för 
demokrati och språk viktigt för att utbyta information om aktuella 
ärenden och tolkning av språklagstiftningen. Språkskyddssekrete-
raren skickar vid behov information om aktuella ärenden för känne-
dom till riksdagens justitieombudsmans (JO) kansli, för att informa-
tionen ska kunna användas i behandlingen av liknande ärenden. 
Samarbetet med kommunförbundet har utökats när det gäller de 
språkliga rättigheterna i kommunerna. Språkskyddssekretera-
ren samarbetar också aktivt med olika medborgarorganisationer, 
speciellt inom social- och hälsovårdssektorn, för att få information 
om problematiska ärenden och för att sprida information om de 
språkliga rättigheterna. Till exempel har språkskyddssekreteraren 
hållit presentationer om språkliga rättigheter vid olika möten och 
tillställningar, och en artikel om svenskspråkig skyltning har publi-
cerats i Konsumentförbundets tidning Kuluttajan Nappo.

Exempel på språkskyddsärenden

Språkskyddssekreteraren har behandlat många viktiga ärenden 
under året.  Här presenteras ärendehelheter, vars problematik är 
mer djupgående och strukturell. 

Social- och hälsovård

De språkliga rättigheterna är särskilt viktiga inom social-och hälso-
vården med tanke på ärendenas ofta mycket personliga natur och 
betydelsen av att klienten och personalen förstår varandra. Folk-
tinget har år 2012 blivit kontaktat gällande ett flertal olika ärenden. 
Barnskyddsverksamhet och vårdnadstvister utgör sådana mycket 
personliga och känsliga situationer då det egna språket har stor 

betydelse och myndighetens ansvar att tillgodose de språk-
liga rättigheterna accentueras. I ett ärende har en finskspråkig 
kommuns socialväsende krävt att en tolk närvarar på övervakade 
möten mellan ett barn och dennas förälder, eftersom förälderns och 
barnets gemensamma språk är svenska, och socialarbetaren som 
övervakade mötena inte behärskade svenska. Dessutom debitera-
de kommunen föräldern för tolktjänsten, vilket inte är i enlighet med 
språklagstiftningen. Två ärenden har handlat om att ett omhänder-
taget svenskspråkigt barn placerats i en finskspråkig miljö och även 
blivit placerad i en finskspråkig grundskola, vilket heller inte är i 
enlighet med gällande lagstiftning.

Problem med patienthandlingar på svenska har varit aktuellt under 
året. Sammanfattningar av vården (epikriser) och läkarintyg har 
i flera tvåspråkiga kommuner automatiskt skrivits på finska till 
svenskspråkiga patienter. I en tvåspråkig kommun har fakturering-
en inte fungerat på svenska och i en annan har elektroniska recept 
inte kunnat skrivas ut på svenska.

Folktinget har blivit uppmärksammat på brister också i den muntliga 
svenska servicen. I flera tvåspråkiga kommuner behärskade perso-
nalen i mottagningen till vårdenheten inte svenska. Också telefon-
servicen i olika tvåspråkiga kommuner har fungerat bristfälligt på 
svenska. Till exempel blev språkskyddssekreteraren kontaktad av 
en gravid kvinna som inte fått prata svenska när hon nattetid ringde 
ett journummer. Hemtjänsten både till äldre och till barnfamiljer har 
varit på tapeten under året. Det har i flera kommuner visat sig vara 
svårt att få hemtjänst på svenska. 

När det gäller specialsjukvården har en person reagerat på att ett 
barn inte fick psykiatrisk vård på svenska, vilket är mycket beklag-
ligt eftersom kommunikationen är av grundläggande vikt inom 
psykiatrin. Inom psykiatrin och mentalvården är det också mycket 
viktigt att läkarens intyg och utlåtanden skrivs på patientens språk. 
Till Folktingets kännedom har kommit information om ett tjugotal 
läkarintyg som skrivits på finska till svenskspråkiga patienter. 

Folktinget är kontinuerligt i kontakt med olika myndigheter inom 
social- och hälsovårdssektorn, för att påverka att bristerna i den 
svenska servicen korrigeras.

Det allmänna ansvarar för att var och en får tillräckliga social-, 
hälsovårds- och sjukvårdstjänster. Tillräckliga tjänster förutsätter 
att de språkliga rättigheterna har tillgodosetts. 

Dagvård och grundläggande utbildning

När det gäller dagvård och grundläggande utbildning för svensk-
språkiga barn som bor i enspråkigt finska kommuner, finns det skäl 
att följa med hur rätten till dagvård och grundläggande utbildning 
på svenska iakttas i praktiken. Folktinget har blivit kontaktat av flera 
personer som har uttryckt sin oro över eventuella avvecklingshot 
och alternativa arrangemang för de svenskspråkiga skolor, skol-
klasser och daghem som finns i enspråkigt finska kommuner. 

Följande ärende som språkskyddssekreteraren arbetat med under 
året kan komma att utgöra ett exempel på vad som krävs för att 
den svenskspråkiga grundundervisningen ska anses vara ordnad 
i enlighet med lagstiftningen: En svenskspråkig elev med särskilt 
stöd i undervisningen bor med sin familj i en enspråkigt finsk 
kommun. Eleven gick i förskola och första klass i en svensksprå-
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kig skola i en tvåspråkig kommun, men för det pågående läsåret 
fattade hemkommunen beslut om att elevens undervisning skulle 
ordnas i hemkommunen. Beslutet var att eleven skulle gå i en 
enspråkigt finsk skola, i vilken den svenskspråkiga undervisningen 
skulle ordnas så att eleven ensam skulle ha en egen svenskspråkig 
lärare för att sköta hela undervisningen. Beslutet överklagades till 
regionförvaltningsverket som i sin tur förkastade besväret. Ärendet 
behandlas nu i förvaltningsdomstol. 

Folktinget har under året lyft fram att svenskspråkiga barns rätt till 
dagvård och grundläggande utbildning på eget språk är absolut. 

Polisens verksamhet

Polisens trafikövervakning har tidigare år varit ett återkommande 
ärende i språkskyddsverksamheten. År 2012 har flera personer 
kontaktat Folktinget med anledning av att böter och ordningsbot 
getts endast på finska. Även i samband med en förundersökning 
har det funnits allvarliga brister i polisens skyldigheter enligt språk-
lagstiftningen. 

I samband med en trafikolycka kallades polis till platsen. Bilföra-
ren som var inblandad i olyckan var svenskspråkig och svensk 
medborgare. Polisen behärskade inte svenska, så polisen pratade 
engelska med personen. Polisen inledde en förundersökning, med 
misstanke om att personen äventyrat trafiksäkerheten. Personen 
fick en kopia på undersökningsanmälan, som var skriven på finska. 
Personen försökte per e-post kontakta polisen för att få information 
om ärendet, men han fick inte svar på sina förfrågningar. Språk-
skyddssekreteraren kontaktade polisen med påminnelse om deras 
språkliga skyldigheter och med uppmaning om att informera perso-
nen om ärendet, samt att ge honom relevanta dokument på svens-
ka. Personen fick efter en tid en översättning av förundersöknings-
protokollet. Personen fick senare åklagarens beslut att lägga ner 
förundersökningen. Beslutet var skrivet på finska. Språkskydds-
sekreteraren uppmanade personen att be om en översättning av 
beslutet, som från början borde ha skrivits på svenska. Beslutet 
skickades slutligen till centralkriminalpolisen för översättning.  

I ett av ärendena stannade polisen en person för fortkörning. 
Personen bad att få böteslappen på svenska, men polisen svarade 
att det inte finns svenskspråkiga blanketter att tillgå. En del av 
blanketten var tvåspråkig, men inte den del som innehåller redo-
görelse för händelseförloppet. Språkskyddssekreteraren skickade 
information om ärendet till justitieombudsmannen som hade dylika 
ärenden under behandling.

En annan person blev också stannad av polisen på grund av fort-
körning. Polisen behärskade inte svenska och hade inga svensk- 
eller tvåspråkiga blanketter för böterna. Polisen upplyste personen 
om att även om det fanns svenskspråkiga blanketter, skulle polisen 
ändå fylla i blanketten på finska. Språkskyddssekreteraren skicka-
de även detta ärende till JO för kännedom.

En person blev stannad i samband med en rutinkontroll och fick en 
ordningsbot eftersom han inte hade satt fast sitt bilbälte. Ordnings-
botsblanketten var tvåspråkig, men polisen fyllde i den på finska. 
Personen betalade inte ordningsboten utan fick en betalningsupp-
maning. Blanketten var tvåspråkig, men den ifyllda texten var finsk. 
Till och med personens adressuppgifter var skrivna på finska, trots 
att han är folkbokförd som svenskspråkig och hans registerutdrag 

och körkort var skrivna på svenska. Språkskyddssekreteraren 
gjorde en skrivelse till rättsregistercentralen och uppmanade även 
personen att själv be om att få betalningsuppmaningen på svens-
ka. Rättsregistercentralen svarade att de avbryter betalningsupp-
maningen tills personen fått en ny på svenska, samt konstaterade 
att polisen ger en språkkod när de skriver ordningsbot och Rätts-
registercentralen följer polisens språkkod när de skriver betalnings-
uppmaning. Språkskyddssekreteraren hjälpte också personen att 
skriva ett klagomål till JO.

I polisens verksamhet, till exempel när polisen framställer ett 
straffanspråk eller utfärdar ordningsbotsföreläggande, förutsätter 
medborgarens rättsskydd att han eller hon får beslutet på sitt eget 
språk, svenska eller finska. Om polisen underlåter att självmant 
tillgodose medborgarens språkliga rättigheter, försvagar polisen 
samtidigt medborgarens rättsskydd.

Integration

Under året har några personer kontaktat Folktinget med anledning 
av att det inte varit möjligt att få integrationsutbildning på svenska. 
Det har visat sig vara svårt för invandrare både i huvudstadsregio-
nen och i övriga Nyland att få möjlighet att integreras på svenska, 
trots att det finns utbredd vilja till svensk integration. Det har före-
kommit svårigheter även i Österbotten. Den största orsaken till att 
svenskspråkig integrationsutbildning inte ordnas, eller inte beviljas, 
är att personen anses ha större sannolikhet till sysselsättning om 
han eller hon integreras på finska. Språkskyddssekreteraren har 
i samarbete med de svenskspråkiga Delaktig i Finland-projekten 
arbetat för att utreda möjliga lösningar. Folktinget intensifierar arbe-
tet med integration på svenska år 2013.

Förutom svårigheterna med integrationsutbildning på svenska, har 
det kommit till Folktingets kännedom att det också brister i tillgodo-
seendet av de språkliga rättigheterna i arbets- och näringsbyråns 
klientverksamhet. I ett ärende har en person som nyligen fått uppe-
hållstillstånd i Finland uttryckligen bett om att hennes ärende ska 
handläggas på svenska. Arbets- och näringsbyrån har gett mycket 
bra muntlig service på svenska, men hennes integrationsplan och 
arbetskraftspolitiska utlåtanden har, förutom några meningar på 
svenska, i sin helhet skrivits på finska. Språkskyddssekretera-
ren kontaktade arbets- och näringsbyrån som svarade och sade 
att uppmärksamhet kommer att fästas vid att dokument skrivs på 
klientens kontaktspråk i framtiden.

En utländsk medborgare har samma rätt som en finsk medborgare 
att välja svenska eller finska som kontaktspråk. En i Finland bosatt 
utländsk medborgare har rätt att låta sitt barn få svensk dagvård och 
grundläggande utbildning. Däremot finns det ingen subjektiv rätt 
för en invandrare att få integrationsutbildning på svenska. För att 
behovet av integrationsutbildning på svenska, och därmed behovet 
av svenskspråkig arbetskraft, ska kunna tillgodoses, behövs större 
informationsspridning om möjligheten till och nyttan av integrering 
på svenska samt lösningar för hur tillgången till svenskspråkig inte-
grationsutbildning ska kunna öka.  

Förhandsröstningsställen

Både inför presidentvalet och inför kommunalvalet kontaktade 
privatpersoner Folktinget med anledning av att det fanns brister 
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i den svenskspråkiga informationen på olika förhandsröstnings-
ställen. Detta trots att Justitieministeriet inför presidentvalet hade 
preciserat sina anvisningar till centralvalnämnderna om val-
förrättarnas språkkunskaper och om den svenskspråkiga skylt-
ningen, och trots att JO i ett beslut som gavs innan kommunalvalet 
konstaterat att det är en kommunal valmyndighets skyldighet att 
säkerställa att röstberättigades språkliga rättigheter tillgodoses och 
att på tvåspråkiga områden ska skyltar finnas båda språken (Dnr 
218/4/1, givet 7.9.2012).

På ett förhandsröstningsställe fanns det inför presidentvalet bris-
ter i skyltningen. Utanför röstningsstället fanns de skyltar som 
ledde besökarna rätt endast på finska. Språkskyddssekreteraren 
kontaktade Justitieministeriet som i sin tur begärde utredning av 
kommunens centralvalnämnd. Av utredningen framgår att missför-
hållandena korrigerades omedelbart, när valbyrån fick information 
om bristerna.

Samma brist fanns utanför ett annat förhandsröstningsställe inför 
kommunalvalet. Språkskyddssekreteraren kontaktade kommu-
nens centralvalnämnd, som emellertid inte svarade. Personen som 
kontaktade Folktinget kontaktade även en kommunpolitiker som 
såg till att bristen åtgärdades. 

På ett annat förhandsröstningsställe fanns det inför kommunalvalet 
ingen funktionär som kunde betjäna på svenska, när en person 
skulle avlägga sin förhandsröst. Språkskyddssekreteraren kontak-
tade Justitieministeriet som i sin tur begärde utredning av kommu-
nens centralvalnämnd. Av utredningen framgår att det skulle ha 
funnits en person på plats som behärskade svenska, vilket inte 
överensstämmer med det som personen som anmälde ärendet 
upplevde.

Rösträtten och rätten till inflytande är centrala när det gäller hur 
demokratin förverkligas. När val ordnas är det väsentligt att röstbe-
rättigade personer har tillgång till information om röstningsproces-
sen på båda nationalspråken.

Myndigheters webbplatser

Folktinget har ett flertal gånger blivit uppmärksammat på att myndig-
heters webbplatser innehåller bristfällig information på svenska. 

Ett ärende handlade om webbplatsen för Finska vikens sjöbevak-
ningssektion. Webbplatsen innehåller finskspråkiga nyheter för 
att snabbt meddela om pågående eller nyss avslutade händelser, 
såsom sjöräddningshändelser. Svenskspråkiga nyheter publicera-
des mycket sällan. Språkskyddssekreteraren kontaktade Finska 
vikens sjöbevakningssektion som svarade att svenskspråkig rubrik 
och sammanfattning av nyheten kommer att läggas på alla nyheter 
härefter. 

En organisationsförändring för Statens skolhem (som lyder under 
Institutet för hälsa och välfärd THL) har medfört brister i den svensk-
språkiga informationen. Språkskyddssekreteraren uppmärksam-
mades på att när det tvåspråkiga skolhemmet Lagmansgården 
gick ihop med övriga skolhem i Finland, uppstod brister i den 
svenskspråkiga informationen. Den gemensamma webbplatsen för 
samtliga statens skolhem (www.valtionkoulukodit.fi) finns endast 
på finska. Även namnet på det riksomfattande organet, samt dess 
logo är enspråkigt finska. I det elektroniska nyhetsbrev som har 

skickats ut finns det endast information på finska. På webbplatsen 
finns endast finskspråkiga kontaktuppgifter till Lagmansgården och 
det har framkommit att personalen inte har tillgång till svensk- eller 
tvåspråkiga blanketter. Språkskyddssekreteraren kontaktade direk-
tören för Statens skolhem, som svarade att de ska vidta åtgärder 
för att förbättra sin svenska service.

Ett ärende handlade om att en tvåspråkig kommuns domän-
namn endast fanns på finska, fastän det är vanligt att tvåspråkiga 
kommuner och myndigheter använder sig att dubbla domännamn, 
till exempel www.eduskunta.fi och www.riksdagen.fi. Ett enspråkigt 
domännamn är däremot i enlighet med språklagen, enligt avgö-
randen av både justitieombudsmannen och justitiekanslern, varför 
inga ytterligare åtgärder vidtogs i ärendet.

Språklagstiftningen bygger på jämlikhetsprincipen, dvs. att båda 
nationalspråken ska behandlas lika. Lika betyder däremot inte att 
all information ska finnas eller presenteras på samma sätt. Väsent-
lig information som en tvåspråkig myndighet riktar till allmänheten 
ska dock finnas på båda språken. 

VR

Flera personer har kontaktat Folktinget med anledning av VR:s 
svenska service. Under årets lopp har saken även diskuterats i 
media och i insändarspalter. 

Folktinget har fått ett flertal anmälningar om konduktörernas och 
den övriga kundservicepersonalens bristfälliga språkkunskaper. 
Några personer har också reagerat på att utställningen som ordnas 
på Helsingfors järnvägsstation till ära för VR:s jubileumsår inne-
håller texter på finska och engelska, men inte på svenska. Webb-
platsen för jubileumsåret www.vr150.fi innehåller information 
endast på finska. 

Språkskyddssekreteraren har kontaktat VR med en skrivelse och 
folktingsordföranden har tagit upp ärendet i VR:s förvaltningsråd. 
VR har tagit kritiken på allvar och har nu inlett samarbete med Folk-
tinget för att förbättra konduktörernas och kundservicepersonalens 
svenskkunskaper. 

När ett affärsverk eller ett tjänsteproducerande bolag där staten 
eller en eller flera tvåspråkiga kommuner eller kommuner med olika 
språk har bestämmanderätt sköter myndighetsuppgifter, ska språk-
lagens bestämmelser om myndigheter tillämpas.  Detsamma gäller 
när offentliga förvaltningsuppgifter överförs på andra än myndig-
heter.
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President Sauli Niinistö deltog i Svenska dagens huvudfest i Esbo tillsammans med hustru Jenni Haukio.
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Folktinget arrangerade tre Svenska dagen-fester och en mottag-
ning 6.11.2012. Huvudfesten ordnades i Esbo Kulturcentrum och 
republikens president Sauli Niinistö höll festtalet. Han tog i sitt tal 
starkt ställning till svenskan i Finland och lyfte bland annat upp de 
positiva erfarenheterna av svenskspråkiga språkbad. President 
Niinistö sade också att det svenska språket och den kulturhisto-
ria vi delar med Sverige binder oss starkt till den nordiska värde-
gemenskapen.  De nordiska länderna har genom hela vår historia 
varit en bro till den västerländska demokratin samt en modell vid 
uppbyggandet av vårt samhälle, fastslog presidenten. 

President Niinistö belönades vid festen med Folktingets förtjänst-
medalj i guld. På festen utdelades även tre medaljer i brons.  

Folktingets ordförande Christina Gestrin lyfte i sitt hälsningsord 
fram nationalspråksstrategin och poängterade att ramarna för en 
fungerande tvåspråkighet är idag goda i och med lagstiftningen 
och regeringsprogrammets skrivningar om att garantera servicen 
på svenska. Utmaningen är att använda de givna verktygen aktivt, 
planlagt och systematiskt. Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä fram-
förde stadens hälsning vid festen och sade att tvåspråkigheten och 
det finlandssvenska kulturlivet har haft en berikande inverkan på 
identiteten och samhörigheten i Esbo.  

Under kvällen uppträdde bl.a. gosskören Cavata och popartisten 
Markus Krunegård från Sverige. Thomas Lundin fungerade som 
konferencier. 

Folktinget ordande också lyckade fester i Vasa och i Åbo. I Vasa 
var utvecklingschefen vid Justitieministeriet Markku Suksi fest-
talare och publiken fick bl.a. lyssna till musik av Emma Salokoski 
och se dansföreställningen En stund sedan. Folktingets vice ord-
förande Steven Frostdahl delade ut Folktingets förtjänstmedalj till 
tre mottagare. Stadsdirektör Tomas Häyry gav stadens hälsning, 
och Pia Lagus var konferencier på festen.  

I Åbo hölls festtalet av direktören för Landsarkivet i Åbo Veli-Matti 
Pussinen. Åbofesten samlade cirka 500 personer som fick lyssna 
till musik av kammarensemblen Dux och en kvartettkavalkad med 
CreaDiem, Kosteat Kosijat och LØK. Kjell Wennström, medlem av 
Folktingets styrelse, delade ut Folktingets förtjänstmedalj till en 
mottagare, chefredaktör Torbjörn Kevin. Biträdande stadsdirektör 
Jouko K Lehmusto gav stadens hälsning och Riko Eklundh var 
konferencier för festen. 

Folktinget ordnade också den traditionella Svenska dagen-mottag-
ningen på stadshuset i Helsingfors 6.11.2012. Tre förtjänstmedal-
jer delades ut vid mottagningen och dessutom överräcktes Bojan 
Sonntag-stipendiet, som utdelas årligen till en mottagare som har 
befrämjat svenskan i Finland. Årets mottagare var två till antalet; 
Helsingfors Missions Krisjouren för unga och UngInfo på Luckan. 
Ordförande för Svenska Finlands folktings garanter r.f. Marcus 
Rantala överlämnade prisen och sade att svårigheterna att få 
mentalvård på svenska idag är en högaktuell fråga. Det är svårt för 
unga att få professionell hjälp i ett tillräckligt tidigt skede. Därför ville 
Garanterna i år uppmärksamma två organisationer som erbjuder 
vägledning och krishjälp till svenskspråkiga ungdomar. 

Folktingsmedaljörer 2012

Folktingets förtjänstmedalj i guld
Niinistö Sauli, republikens president, Esbo

Folktingets förtjänstmedalj
Fjäder Sture, ordförande för Akava, Helsingfors 
Hedman Lars, journalist, f.d. chefredaktör, Jakobstad
Hyttinen Annikki, lektor i svenska, Joensuu
Kevin Torbjörn, chefredaktör, Åbo
Lahti Viveca, f.d. biträdande folktingssekreterare, Kyrkslätt 
Larsen Senja, kommunikationschef, Esbo
Lygdbäck Vivan, kulturchef, Korsholm
Palmgren Clara, f.d. kultursekreterare, Grankulla
Spring Anita, organisationssekreterare, Borgå
Steinby Ann-Gerd, journalist, författare, Mariehamn
Stenvall Patrik, redaktionschef, Vasa
Stockmann Karl, f.d. varuhuschef, Helsingfors
Villstrand Nils Erik, professor, Åbo
Wikberg Kristina, direktör, Helsingfors

Svenska veckan

Svenska veckan, som blivit en allt viktigare del av Folktingets verk-
samhet, arrangerades år 2012 för tolfte gången. De medverkande 
orterna var likaså tolv till antalet: Björneborg, Borgå, Esbo, Helsing-
fors, Karleby, Kristinestad, Lahtis, Lovisa, Tammerfors, Uleåborg, 
Vanda och Åbo.   

Svenska veckan är ett evenemang på svenska, med målsättningen 
att under en vecka lyfta fram svenskan i Finland. Evenemanget 
presenterar program på svenska som kompletterar och breddar 
firandet av Svenska dagen. Svenska veckan vill ge svenskan en 
större synlighet och marknadsför Finland som ett levande tvåsprå-
kigt land. Folktinget bidrar i och med Svenska veckan till att skapa 
och förstärka en finlandssvensk identitet och till att upprätthålla 
finlandssvenska traditioner i Finland. 

Temat för år 2012 var Tillsammans och Folktinget valde program-
punkter som lockade en tvåspråkig publik. Bl.a. arrangerades en 
tvåspråkig teaterföreställning med Teater Taimine på fyra orter, där 
publiken bestod av såväl finsk- som svenskspråkiga. I ett finskt 
högstadium i Lahtis bjöd Folktinget på en pjäs av en rikssvensk 
teatergrupp. Pjäsen mottogs väl och satsningen uppfattades av 
eleverna som en positiv språkbadsupplevelse. I Österbotten har 
även invandrare engagerats i firandet av Svenska veckan och 
Svenska dagen. Som exempel kan nämnas Svenska dagens fest i 
Karleby där ett av programnumren var Höstvisan av Tove Jansson, 
som framfördes av en grupp invandrare som läst svenska i bara 
några dagar. 

Under veckan arrangerades sammanlagt närmare 175 evene-
mang. Folktinget stod för ca 30 procent av programutbudet och 
resten av programmet planerades och verkställdes lokalt av aktiva 
arrangörer på varje ort. 
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Svenska veckans främsta målgrupp är fortsättningsvis barn och 
unga, detta för att uppmuntra dem till att vara stolta över och 
använda sitt modersmål. Många av programhelheterna som koor-
dineras via Folktinget placeras direkt i skolorna, vilket gör det lätt 
för skolornas elever att ta del av kultur på svenska.

Flera redan etablerade samarbeten levde vidare hösten 2012, så 
som fototävlingen med De Ungas Akademi samt projektkursen på 
Yrkeshögskolan Haaga-Helia i Borgå med Svenska veckan som 
projekt. Samarbetet med Yrkeshögskolan Haaga-Helia genom-
fördes hösten 2011 som pilotprojekt, och eftersom responsen 
från studerande, lärare och fram för allt publiken var enbart posi-
tiv fortsatte detta gynnsamma projekt även hösten 2012. Arbetets 
ramar lades av Folktinget och under planeringen och verkställandet 
handleddes studerandena av Folktinget. Via arbetet med Svenska 
veckan fick Haaga-Helias studerande ett konkret projekt att jobba 
med. De fick själva planera programmet och lära sig om alla delmo-
ment som hör till projektkoordinering. För Folktinget innebar det här 
en stor hjälp, då det var projektets målgrupp som själv skapade det 
program de ville genomföra under Svenska veckan. Intresset för 
den här samarbetsmodellen är stort. Hösten 2013 kommer model-
len även att användas av Yrkeshögskolan Novia i Åbo. 

Folktinget gläder sig över att det omfattande utvecklingsarbetet 
med Svenska veckan nu bär frukt. Flera nya aktörer anmälde sig 
till höstens evenemang, bl.a. Helsingfors Universitet som arrang-
erade ett eget evenemang vid namn Svenska veckan i Tanke-
hörnan. Även varuhuset Stockmann noterade veckan, och ställde 
fram speciellt mycket litteratur på svenska i Akademiska bokhan-
deln i Helsingfors centrum. 

År 2012 deltog Folktinget även i Nylandsveckan, som arrangera-
des för första gången av Nylands förbund. Svenska veckan bidrog 
till programutbudet genom att vara det svenska inslaget. Under 
Nylandsveckan blev tisdagen den svenska kulturdagen i program-
met och Folktinget bidrog med två programpunkter; en barnkonsert 
med musikteatern Jazzmys och Svenska dagens huvudfest i Esbo. 
Målgrupperna för Nylandsveckan och för Svenska veckan gick inte 
helt hand i hand, men ett samarbete med Nylands förbund är värt 
att upprätthålla och utveckla också i framtiden. 

I utvärderingarna som gjorts årligen kring Svenska veckan har 
responsen såväl från publikens sida som från de lokala arbets-
gruppernas sida varit god. Programmen uppskattas och anses 
fungera bra. Speciellt barnprogram för familjer och daghems-
grupper är väldigt uppskattat och i framtiden ska t.ex. de populära 
Svenska dagen-konserterna arrangeras i större utrymmen så att 
ännu fler barn kan ta del av programmet.
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SuomiAreena har ordnats sedan sommaren 2006 i Björneborg på 
initiativ av MTV3 och Björneborgs stad. Sommaren 2012 ordna-
des för första gången en stor programhelhet på svenska med 
Folktinget som ansvarig arrangör. Mellan måndag 16.7 och fredag 
20.7 då också Pori Jazz gick av stapeln, arrangerade Folktinget sin 
storsatsning Finlandsarenan. Evenemanget samlade samhällets 
toppnamn inom politiken och näringslivet till aktuella diskussioner, 
samtidigt som publiken bjöds in till stämningsfulla jazzkonserter. 
Folktingets fanns också på Medborgartorget i hjärtat av staden, där 
den finlandssvenska paviljongen samlade många nyfikna. Folkting-
et ordnade Finlandsarenan i samarbete med SuomiAreena som 
koordineras av MTV3, Björneborgs stad och Pori Jazz. Folktingets 
medverkan i SuomiAreena och Pori Jazz var viktigt med tanke på 
Folktingets arbete med att göra svenskan synlig för majoritets-
befolkningen.

Folktinget ordnade fyra diskussioner under Finlandsarenan. Två 
av diskussionerna ingick i SuomiAreenas officiella program och 
ordnades på SuomiAreenas scener. De två övriga diskussionerna 
arrangerades på Mikaelsgården, som är en samlingsplats för det 
svenska i Björneborg, där både barn och seniorer möts. Mikaels-
gården förvaltas av Svenska kulturfonden i Björneborg, som även 
blev en av Finlandsarenans viktigaste samarbetsparter. 

Diskussionen Svenska tiden i Finland inledde veckan. Den svens-
ka journalisten John Chrispinsson och historiker Henrik Meinan-
der diskuterade det svenska språkets historiska rötter i Finland. 
Diskussionen ordnades på Mikaelsgården. 

Temat för tisdagens diskussion var ekonomi och näringsliv med 
inriktning på tvåspråkighet och flerspråkighet som trumfkort 
för finländska företag.  Panelen bestod av Peter Vesterbacka, 
Rovios marknadsföringschef, Pekka Lundmark, VD för Kone-
cranes, Gunvor Kronman direktör på Hanaholmens kulturcentrum 
samt Miapetra Kumpula-Natri, riksdagsledamot. Som diskus-
sionens moderator fungerade redaktör Baba Lybeck. Panelens 
deltagare representerade olika delar av det finska näringslivet 
och diskuterade hur flerspråkighet hänger ihop med business och 
innovationer, vilka insatser finska företag gör för att uppmuntra 
sina anställda till att upprätthålla och förbättra sina språkkunska-
per och om vilken ställning svenskan har i det finska näringslivet 
idag. Alla poängterade att alla språkkunskaper i sig är en fördel 
och att språkundervisningen borde påbörjas tidigare, t.ex. via olika 
lek- och lärmetoder eller språkbad. Därutöver var alla eniga om att 
Finlands två nationalspråk har haft en stor betydelse för landets 
historia och är fortfarande av stor vikt då man marknadsför Finland 
ute i världen.  

Diskussionstemat på onsdagen var Norden och Europa. Diskus-
sionen samlade Finlandsarenans största publik vid Purje-scenen i 
Rådhusparken och i panelen satt Folktingets ordförande, riksdags-
ledamot Christina Gestrin, riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta, 
riksdagsledamot Kimmo Sasi, försvarsminister Carl Haglund samt 
miljöminister Ville Niinistö. Diskussionen leddes av redaktör Peter 
Nyman. Panelen diskuterade Norden och den nordiska välfärds-
modellen som en rollmodell för nya demokratiska nationer och 
konstaterade att det europeiska samarbetet fortsättningsvis är 
viktigt, men att det nordiska samarbetet blir allt viktigare. Pane-
len slog fast att Norden kan visa vägen och utgöra en modell för 
en hållbar utveckling i Europa. Panelen diskuterade även krisen i 
Europa och lyfte upp frågan om EU:s tid är förbi och om en nordisk 
union istället borde bildas. 

Torsdagens diskussion handlade om språkbad, innovativa inlär-
ningsmetoder och hur lärarna bättre kunde motivera elever och 
studerande att lära sig svenska. Panelens deltagare var Veronica 
Hertzberg, Folkhälsans språkombud, Jaan Siitonen, studerande, 
Ulrika Hollsten, rektor för Björneborgs samskola och Sisko Harko-
ma, ordförande för Svensklärarnas förbund.  Paneldeltagarna gav 
egna erfarenheter och nyttiga tips för att motivera studeranden och 
engagera svensklärarna i sitt arbete.  Max Jansson från nätverket 
Svenska nu var moderator för diskussionen. 

Den finlandsvenska paviljongen på Medborgartorget var en synner-
ligen viktig del av Finlandsarenan, och klassades av PR-företaget 
Conexio som den bästa på Medborgartorget. Både paviljongens 
utseende och programmet i paviljongen höll hög standard och 
fick beröm av publiken för sin interaktivitet. Den mest omtalade 
programpunkten i paviljongen var Fröken Senjas dagliga besök i 
paviljongen. Tillsammans med gänget bakom Facebook-gruppen 
Senja opettaa sinulle ruotsia utbyttes svenska ord mot små klister-
märken och hjärtformade stämpeltryck. 

På onsdagen besökte Folktingets ordförande Christina Gestrin 
paviljongen.  Samma dag presenterade även Satakunnan museo 
och Rosenlewmuseet sin tvåspråkiga broschyr som handlar om 
Björneborgs industrihistoria. I samband med broschyren fanns 
också ett orienteringsspel om svenskans betydelse i Björneborgs 
industrihistoria. Orienteringstävlingsbilagan och kartan delades ut 
tillsammans med broschyren. 

Onsdagen avslutades med en tävling i sommarpyssel där snicka-
ren Jim Björni från TV-programmet Strömsö utmanade lag med 
representanter för de politiska partierna. Riksdagsledamöterna 
Christina Gestrin, Kimmo Sasi och Maarit Feldt-Ranta hade samlat 
egna lag och tävlade bl.a. i fiskfilering och i att bygga den snyg-
gaste fågelholken. Många trängdes vid paviljongen för att se vad 
som pågick. 

På torsdagen kunde paviljongens besökare träffa chefredaktör 
Jens Berg från Hufvudstadsbladet. Tillsammans med Akavas 
ordförande Sture Fjäder och biskop Björn Vikström fick besökarna 
under ledning av Jens Berg diskutera om tidningen idag och om 
papperstidningens framtid, i tider då läsplattor och mobila lösningar 
blir allt vanligare. Därefter spelades en runda HBL-duellen, där 
också publiken fick vara med. Dagens HBL delades ut varje dag 
mellan onsdag och fredag i paviljongen. 

Finlandsarenans program var omfattande och bestod av över 20 
evenemang: fyra debatter, sju jazzkonserter och 12 mindre evene-
mang i paviljongen. Vid en middag för samarbetspartners, för-
troendevalda och påverkare inom Björneborgs stad som Folktinget 
ordnade, stod den åländske kocken Michael Björklund för maten. 
Folktingets samarbete med Pori Jazz förlöpte väl och finlands-
svenska jazzmusiker uppträdde på Folktingets konserter. Fem 
kvällar i rad uppträdde artister på Svenska klubbens innergård då 
Sofia Finnilä, Gustav Lundgren, Emma Salokoski, Johan Ölander 
och Sam Huber ställde sig på scenen. Även barnfamiljerna beak-
tades i programmet för Finlandsarenan då Folktinget tillsammans 
med Pori Jazz inledde veckan redan på måndagen med en konsert 
för barn av gruppen Visväskan. Uppträdandet var en del av Pori 
Jazz Kids Festival och samlade många barnfamiljer. 
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Som centrala platser för verksamheten under Finlandsarenan 
fungerade förutom Medborgartorget även Björneborgs svenska 
samskola, Mikaelsgården och restaurang Suomalainen klubi – 
Svenska klubben samt Jazzgatan. Diskussionerna arrangerades 
helt på svenska eller tvåspråkigt, på finska och svenska. 

Folktingets närvaro på SuomiAreena var uppskattad och det visade 
sig att det finns ett behov av program på svenska under Suomi-
Areena. Den mycket positiva responsen som Folktinget har fått från 
publiken och de medverkande visar, att Folktinget lyckades skapa 
ett varumärke av Finlandsarenan. Det här kommer Folktinget att ta 
vara på och ytterligare utveckla. Planeringen av Finlandsarenan år 
2013 inleddes på hösten 2012.  
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Ett aktivt år för Folktinget också internationellt

Folktinget har målmedvetet utvecklat sin internationella verksam-
het. Vårt internationella samarbete präglas av två målsättningar: 
att få konkreta idéer av och att utbyta erfarenheter med speciellt 
europeiska samarbetsparter om främjandet av språkliga rättigheter 
och en mer proaktiv språkplanering i Finland, samt att sprida infor-
mation om Folktingets intressebevakning och best practices och 
Finlands tvåspråkighet till andra länder. 

Under år 2012 har Folktinget haft speciellt stor nytta av det interna-
tionella informationsutbytet i arbetet med nationalspråksstrategin 
som statsrådet publicerade i december. Folktinget har också jobbat 
vidare som pådrivare av idén om att skapa en europeisk vägkarta 
för språkplanering, i gott samarbete med Europaparlamentets Inter-
grupp för minoritetsfrågor och med det europeiska nätverket för att 
främja språklig mångfald, NPLD. Inom ramen för NPLD kommer 
Folktinget att leda ett projekt om den europeiska vägkartan från 
början av år 2013, som förberetts under hösten 2012. Folktingets 
roll har under året varit betydande inom nätverket, i och med att 
folktingssekreteraren aktivt har deltagit i NPLD:s tankesmedjas 
arbete och att Folktingets internationella koordinator har fungerat 
som vice ordförande för nätverket. Under tiden maj-september 
skötte hon dessutom ordförandeskapet för NPLD tillsammans med 
den baskiska vice ordföranden.

Under år 2012 har kontakterna till Sverige intensifierats och bred-
dats. Under hösten ordnade Folktinget två lyckade evenemang i 
Stockholm, en presentation vid Sveriges riksdag om finlands-
svenskarna och Folktingets roll som intressebevakare i september, 
och en rundabordsdiskussion vid Finlands ambassad i Stockholm 
om främjandet av det svenska i Finland och det finska i Sverige 
i oktober. Största delen av besökargrupperna till Folktinget kom 
dessutom från Sverige.

En ytterligare storsatsning under året var Folktingets välbesökta 
engelskspråkiga konferens om den europeiska stadgans tillämp-
ning i Finland, som gick av stapeln i Helsingfors i april. Konferensen 
öppnade nya samarbetskanaler till Europarådet och till centrala 
myndigheter i Finland som följer upp internationella konventioners 
tillämpning i vårt land i fråga om språkliga rättigheter.

Konferens om den europeiska stadgan i april i Helsingfors

Folktinget ordnade en stor engelskspråkig konferens i National-
museet i Helsingfors 12.4.2012, med temat Securing Linguistic 
Rights in Practice – Finland and the European Charter for Regional 
or Minority Languages. Konferensen väckte ett stort intresse, ca 75 
personer deltog. 

Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk i 
Europa-rådets regi är ett av de mest centrala redskapen då det 
gäller att säkerställa och främja språkliga rättigheter i Europa. 25 
europeiska länder har ratificerat stadgan. Folktinget har sedan 
stadgan trädde i kraft i Finland år 1998 deltagit aktivt i den perio-
diska rapporteringen om hur stadgan tillämpas i vårt land, speci-
ellt angående de språkliga rättigheterna på svenska. Beslutet att 
arrangera konferensen var ett led i det här arbetet. 

Syftet med konferensen var att informera om stadgans innehåll 
och hur den har tillämpats i Finland, och speciellt att lyfta fram de 

problemområden som Europarådet pekade på i sin fjärde utvärde-
ringsrapport om Finland, som hade publicerats en månad tidigare, 
14.3.2012. Folktinget gav följande dag ett pressmeddelande om sin 
syn på rapporten och på Europarådets kritik av bristerna i de språk-
liga rättigheterna på svenska. Folktinget planerade konferensen i 
nära samarbete med Europarådets expertkommitté och sekretaria-
tet för stadgan, och engagerade ordföranden för expertkommittén, 
professor Stefan Oeter från Tyskland, som huvudtalare. Konferen-
sen hölls därför på engelska. 

Folktinget lyckades nå den tilltänkta målgruppen väl tack vare 
att både expertkommittén för stadgan och ansvariga från reger-
ingshåll engagerades i programmet. Med tanke på den fortsatta 
uppföljningen av tillämpningen av stadgan i Finland, var det av 
avgörande betydelse att justitieminister Anna-Maja Henriksson, 
direktör Aino-Inkeri Hansson från Social- och hälsovårdsministeriet 
och Arto Kosonen, chef för den enhet på Utrikesministeriet som 
koordinerar rapporteringen till Europarådet, ställde upp som tala-
re på konferensen. Bland deltagarna märktes representanter för 
centrala myndigheter från viktiga samhällssektorer (social- och 
hälsovården, utbildningsväsendet, Justitieministeriet, riksdagen 
osv.) och representanter för medborgarorganisationer. De sist-
nämnda representerade de nio regionala och minoritetsspråk som 
den europeiska stadgan identifierar i Finland. Hufvudstadsbladet 
publicerade en större artikel om den europeiska stadgan och den 
aktuella Finlandsrapporten, i form av en intervju med expertkommit-
téns ordförande, Dr. Oeter (Tynande språkkunskaper en utmaning, 
Hbl 13.4.2012), vilket bidrog till att också allmänheten fick informa-
tion om stadgan och främjandet av de språkliga rättigheterna.

I och med konferensen befäste Folktinget sin ställning som en 
proaktiv aktör inom området för språkliga rättigheter. Folktinget 
följer aktivt upp dessa frågor, och upprätthåller kontinuerligt kontak-
ten till Europarådets expertkommitté, Utrikesministeriet och andra 
centrala myndigheter som på sin sektor ansvarar för uppföljningen 
av konventionens tillämpning i Finland, liksom med representanter 
för de språkliga minoriteterna i Finland.

Intensifierade kontakter till Sverige under hösten – 
intressebevakning och rundabord

Folktinget höll en presentation i Sveriges riksdag 26.9.2012 om sin 
verksamhet och intressebevakning – detta på inbjudan av Svensk-
finska föreningen vid Sveriges riksdag, som föregående år hade 
besökt oss i Helsingfors. Presentationerna hölls av folktingssekre-
teraren, språkskyddssekreteraren och internationella koordinatorn, 
och behandlade svenskans ställning i Finland, Folktingets allmänna 
roll och intressebevakning, arbetet med Ahtisaariprogrammet och 
nationalspråksstrategin, språkliga rättigheter och språkskyddsverk-
samheten samt Folktingets internationella verksamhet. Deltagarna 
visade stort intresse för Folktinget. Ett tjugotal personer deltog, 
inklusive riksdagsledamöter från fyra partier samt tjänstemän och 
sekreterare för riksdagens olika utskott. På inbjudan av Folktinget 
deltog också socialrådet Anne Eriksson från Finlands ambassad i 
diskussionen. Det goda samarbetet med Svensk-finska föreningen 
fortsätter.

En månad senare, 23.10.2012, ordnade Folktinget rundabords-
diskussionen Språkstrategier för att främja det svenska och det 
finska på Finska Borgen, Finlands ambassad i Stockholm. Diskus-
sionen arrangerades i samarbete med ambassaden och Kultur-
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fonden för Sverige och Finland.  Målsättningen var att utbyta erfa-
renheter kring strategier och attitydfrämjande projekt för att stärka 
finskan i Sverige och svenskan i Finland. Eftersom fokus låg på 
strategiskt arbete och utbyte av best practice mellan länderna, var 
det viktigt att rikta inbjudan å ena sidan till de centrala organisatio-
ner och institutioner i Sverige som främjar finska och finlandssven-
ska intressen och initierar attitydfrämjande projekt, och å andra 
sidan till samordnarna inom de finska förvaltningskommunerna 
som har en central ställning i att se till att den språkliga servicen 
fungerar i praktiken, på kommunnivå. 

Rundabordsdiskussionen samlade drygt sextio organisationsak-
tiva, beslutsfattare samt koordinatorer från över hälften av de 40 
finska förvaltningskommunerna i Sverige, och man kan med stor 
glädje konstatera att vi nådde alla målgrupper. Målsättningarna 
med rundabordsdiskussionen lyckades väl. Vi utbytte många erfa-
renheter kring strategier och attitydfrämjande projekt för att stärka 
våra respektive språk, och inledde också diskussionen om hur vi 
kan jobba vidare tillsammans. Paneldebatten som leddes av dele-
gationsordföranden och tidigare statsministern Paavo Lipponen 
blev en mycket lyckad avrundning och fördjupade faktaunderlaget 
som vi fick i och med presentationerna av projekten. Folktinget 
engagerade också två riksdagsledamöter i panelen, Nina Lund-
ström (FP) från Sverige och folktingsordföranden Christina Gestrin 
(SFP) från Finland. 

Förutom ordförande Gestrin deltog från Folktinget också folktings-
sekreteraren, språkskyddssekreteraren och projektkoordinatorn 
i programmet, med presentationer om bl.a. Folktingets roll och 
arbetet med Ahtisaariprogrammet och nationalspråksstrategin, om 
språkliga rättigheter och språkskyddsarbetet och om Folktingets 
storsatsningar Finlandsarenan och Svenska veckan. Folktingets 
internationella koordinator höll i trådarna för arrangemangen, och 
dessutom deltog biträdande folktingssekreteraren och informa-
tören i rundabordsdiskussionen. Folktinget planerar att ordna en 
fortsättning på rundabordsdiskussionen i Stockholm hösten 2013. 

Nätverket för att främja språklig mångfald, NPLD – arbetet med 
den europeiska vägkartan inleds

År 2012 var ett år av omstrukturering för det europeiska nätverket 
NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity). Folktinget hade en 
synnerligen aktiv roll inom nätverket under året, både som påver-
kare av NPLD:s strategiska och innehållsmässiga tyngdpunkter 
och administrativt. 

I februari registrerades nätverket som en egen juridisk person, pga. 
att Welsh Language Board (WLB) upphörde att existera. Tidigare 
var WLB värdorganisation för NPLD:s kontor och tjänstemän. Nu 
registrerades NPLD enligt walesisk lagstiftning som ’Company 
Limited by Guarantee’ (Ltd, som till stora delar motsvarar registre-
ring enligt föreningslagen hos oss). Ett sådant bolag bör ha minst en 
’director’ som ansvarar för att verksamheten sköts enligt gällande 
lagar. NPLD:s irländske ordförande Tomás O’Ruairc och Folkting-
ets internationella koordinator, vice ordföranden Peggy Heikkinen, 
utsågs av NPLD till ansvarspersoner (directors) för bolaget. Regist-
reringen av NPLD påverkar varken NPLD:s verksamhet, stadgar 
eller beslutsstrukturer, eller medlemsorganisationernas juridiska 
eller ekonomiska ansvar, utan verksamheten fortsätter som förut. 
NPLD kan också i fortsättningen ansöka om projektbidrag från 
EU-kommissionen.

Omstruktureringen innebar mycket extra arbete för i synnerhet 
NPLD:s presidium. Presidiet sammankom under året till hela fem 
möten – i januari i Cardiff, i april i Dublin, i juli i Bilbao, i augusti på 
Heathrow (London) och i december i Leeuwarden, Nederländerna. 
Folktingets internationella koordinator Peggy Heikkinen deltog 
som vice ordförande i alla dessa möten. På aprilmötet meddelade 
plötsligt den nyvalde irländske ordföranden Tomás O’ Ruairc om 
sin avgång på grund av att han bytte jobb. Enligt överenskom-
melse inom NPLD, ledde detta till att de två vice ordförandena, 
Peggy Heikkinen och baskiskan Araceli Díaz de Lezana, delade på 
ordförandeskapet för NPLD under tiden maj till början av oktober 
2012. De skötte tillsammans ordförandeskapet för NPLD:s möten, 
de löpande ekonomiska ärendena, beredningen av styrelsemötena 
och årsmötet samt anställningen av en ny projektledare för NPLD. 
På årsmötet i oktober valdes biträdande ministern Jannewietske 
de Vries från Friesland, Nederländerna till ny ordförande. NPLD 
fick då också en ny vice ordförande från Katalonien, Yvonne Griley 
di Martínez, som efterträdde baskiskan. Peggy Heikkinens mandat 
fortgår fram till årsmötet 2013.

Under året höll NPLD tre styrelsemöten, i mars i Santiago de 
Compostela (Galicien, Spanien), i juni i Bryssel och i oktober i 
Corte (Korsika) i samband med årsmötet. Folktingssekreterare 
Markus Österlund och internationella koordinatorn Peggy Heikki-
nen deltog i samtliga dessa möten.

Året var betydelsefullt för NPLD också i den bemärkelsen, att 
nätverket under sommaren fick besked om att EU-kommissionen 
hade beviljat ett treårigt verksamhetsbidrag, med start från januari 
2013. Summan är sammanlagt ca 414.000 för tre år. Bidraget är av 
avgörande betydelse för NPLD:s verksamhet, och innebär samti-
digt att Folktingets ledande roll inom nätverket fortsätter. En av de 
projekthelheter (Work Packages) som NPLD fick bidrag för handlar 
nämligen om den Europeiska vägkartan, som bygger vidare på det 
arbete som gjorts i Finland i och med Handlingsprogrammet för ett 
tvåspråkigt Finland som initierats av Folktinget och som i sin tur 
resulterat i statsrådets nationalspråksstrategi. Folktinget kommer 
att leda arbete för detta projekt från början av år 2013, och NPLD 
samarbetar här aktivt också med EU-parlamentets Intergrupp för 
minoritetsfrågor.

Större delen av hösten gick till att bereda och planera detta samar-
bete, inom verksamheten för NPLD:s tankesmedja (Think Tank), 
där folktingssekreteraren Markus Österlund har haft en aktiv roll. 
Tankesmedjan hade under året även andra pågående projekt 
som handlar om språklig mångfald och ekonomi, en jämförelse 
av europeiska länders språkstrategier (som har en stark länk till 
projektet om den europeiska vägkartan) och om migrationens roll 
för språkliga minoriteter. Under år 2012 beställde NPLD rapporter 
av framstående forskare om dessa temata, och projekten fortsät-
ter under kommande år inom ramen för NPLD:s EU-understödda 
verksamhet. Tankesmedjan hade möte i februari i Amsterdam och 
i Santiago de Compostela i mars, Markus Österlund deltog i båda 
möten. Dessutom träffade Markus Österlund NPLD:s VD Meirion 
Prys-Jones i London i november för att planera arbetet med den 
europeiska vägkartan.

Svenska kulturfondens seminarium i Bryssel 

Folktingets proaktiva arbete med Ahtisaarirapporten och initiati-
vet om den europeiska vägkartan hade kopplingspunkter också 



22

till Svenska kulturfondens årliga seminarium i Bryssel. Folktinget 
hade möjlighet att delta i planeringen av konferensen, som år 2012 
hölls den 13 november med temat It’s up to the Majority. Den väl-
besökta konferensen handlade om vikten av att majoriteten tar 
ansvar för minoritetsfrågor. Huvudtalare var president Martti 
Ahtisaari som kontaktades av folktingssekreteraren. Via Folk-
tingets kontakter i NPLD inbjöds också professor Colin Williams 
och NPLD:s VD Meirion Prys Jones som talare på konferensen. 
Prof. Williams skriver en jämförande rapport om språkstrategier i 
Europa för NPLD. Seminariet i Bryssel blev sålunda också indirekt 
startsparken för idén om den europeiska vägkartan. Från Folktinget 
deltog Markus Österlund och Peggy Heikkinen i seminariet.

FUEN:s årskongress i Moskva

Folktinget var även under år 2012 associerad medlem i en annan 
europeisk organisation som verkar för minoriteters rättigheter, 
Federal Union of European Nationalities (FUEN). I maj hade 
FUEN sin årskongress, som folktingssekreteraren och internatio-
nella koordinatorn deltog i. Kongressen hölls i Moskva, och gav 
bl.a. insikter i situationen för minoriteterna i Ryssland. Det finns fler 
än 190 minoriteter i Ryssland, och cirka 240 språk och dialekter 
talas i landet. Ryssland har undertecknat den europeiska stadgan 
för landsdels- eller minoritetsspråk, men har ännu inte ratificerat 
den. På kongressen träffade Folktingets representanter bl.a. en 
tjänsteman från tyska inrikesministeriet och diskuterade eventuella 
samarbetsmöjligheter kring uppföljningen av Europarådets konven-
tioner (Tyskland är en föregångare i hur uppföljningsstrukturerna är 
uppbyggda). FUEN som organisation är viktig för Folktinget med 
tanke på nätverkande och kontakter till minoriteters och språkliga 
grupper i Europa. Via FUEN fick Folktinget information om ECMI:s 
projektansökan, som Folktinget gick med som partner i på hösten 
(se nedan).

Nätverket NPLD och FUEN undertecknade år 2011 ett samarbets-
avtal för att öka synergieffekterna mellan de organisationer i Euro-
pa som arbetar med minoriteter och språk, och för visa på samar-
bete och enighet, gentemot t.ex. EU-kommissionen. Det är också 
meningen att kontakterna till nätverket Mercator, som mest arbetar 
med frågor kring minoriteter och utbildning i Europa, ska stärkas, 
men det är ännu oklart vad dessa samarbetsplaner kommer att 
innebära i praktiken.

Folktinget med i ny europeisk projektansökan

Folktinget blev i slutet av november kontaktat av ECMI, European 
Centre for Minority Issues i Flensburg, om ett ettårigt europeiskt 
projekt under namnet Active Border Citizens for Europe (ABC for 
Europe). Det är fråga om ett projekt för gränssamarbete som stude-
rar hur minoritetsorganisationer på båda sidor av en gräns samar-
betar regionalt och stärker dialogen över gränserna. Folktinget gick 
med som partner i ECMI:s finansieringsansökan till EU-kommissio-
nen. Beskedet om finansiering väntas i februari-mars 2013.

Inom projektet studeras situationen i Sydtyrolen och Bulgarien 
(som ses som två motpoler), samt i Ungern/Rumänien (och/eller 
Slovakien), Poland/Litauen och Finland/Sverige. Folktinget är part-
ner för den sistnämnda endagskonferensen, som planeras äga rum 
i Helsingfors under hösten 2013. 

Besök till Folktinget

Folktingets verksamhet och best practices på intressebevakning-
ens område väcker fortfarande mycket intresse utomlands. Under 
år 2012 kom de allra flesta besöksgrupperna till Folktinget från 
Sverige, vilket säkert är ett resultat av våra fördjupade kontakter 
och stora satsningar västerut.

En grupp på 25 personer med politiker och tjänstemän från Borås 
stad, som hör till det finska förvaltningsområdet i Sverige, besök-
te Folktinget i april. Presentationen av Folktingets verksamhet, 
intressebevakning och språkskyddsverksamhet hölls av Markus 
Österlund, Johanna Lindholm, Anna Jungner-Nordgren och Peggy 
Heikkinen. I juni besökte en 24 personers grupp, politiker och 
tjänstemän från Kulturnämnden vid Stockholms läns landsting, 
Folktinget. Anna Jungner-Nordgren, Johanna Lindholm och Peggy 
Heikkinen presenterade Folktingets verksamhet.

Hösten inleddes med ett besök av två samordnare från Stockholms 
stad, den ena med ansvar för finska frågor på finska förvaltnings-
området och den andra för andra minoriteter. Markus Österlund, 
Peggy Heikkinen och Johanna Lindholm presenterade Folktingets 
verksamhet. I oktober berättade Anna Jungner-Nordgren om Folk-
tingets verksamhet för en grupp folkpartister från Sverige. Tiina 
Kiveliö som är utvecklingsledare på enheten för minoritetsfrågor 
vid Länsstyrelsen i Stockholms län, besökte Folktinget vid samma 



tider, och träffade Anna Jungner-Nordgren och Peggy Heikkinen för 
informationsutbyte. Hon föreslog att en större grupp från enheten 
skulle besöka Folktinget under våren 2013.

I slutet av oktober fick Folktinget besök av fem personer som 
representerar finlandssvenskarna i Utlandsfinländarnas parlament. 
Representanter för amerikafinlandssvenskar deltog, och gruppen 
leddes av Barbro Allardt Ljunggren som är ordförande för Finlands-
svenskarnas riksorganisation i Sverige (FRIS). Markus Österlund 
berättade om Folktingets verksamhet. 

Presentationer och deltagande i evenemang

I maj höll Anna Jungner-Nordgren en föreläsning vid Tartu univer-
sitet om Finlands tvåspråkighet, språkklimatet i Finland och Folk-
tingets verksamhet. Resan ordnades på initiativ av och i samarbete 
med Nordiska Ministerrådet. Föreläsningen riktade sig till studeran-
de vid fakulteten Skandinavistika, där man bl.a. studerar svenska 
som huvudämne. Intresset för språksituationen i Finland var stor 
och en extra föreläsning sattes in till kvällen, där målgruppen var 
medicinestuderande med svenska som biämne. 

I maj hölls Hanaforum på Hanaholmen, med temat Sverigefinlän-
dare och finlandssvenskar – historiska minoriteter och minoritets-
språk. Peggy Heikkinen deltog och informerade Folktingets samar-
betspartner och föreläsare om rundabordsdiskussionen på hösten.

I juni representerade vice ordförande Steven Frostdahl Folktinget 
under det traditionella årsmötesveckoslutet för den danska minori-
teten i Sydslesvig, gränsområdet i norra Tyskland. Steven Frostdahl 
höll bl.a. ett tal om finlandssvenskarna och Folktingets verksamhet 
på Duborgskolen i Flensburg 9.6.2012. En annan av huvudtalarna 
var ordföranden för Sydslesvigs Forening (SSF) Dieter Paul Küss-
ner. Evenemanget och talen uppmärksammades i Flensborg Avis, 
den danskspråkiga tidningen i Flensborg, följande dag.

I november ordnade Människorättscentret vid riksdagen ett semi-
narium om de rekommendationer Europarådets kommissionär för 
mänskliga rättigheter gett åt Finland. Johanna Lindholm och Peggy 
Heikkinen deltog.
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Folktinget har under år 2012 informerat aktivt om sin verksamhet 
både till medierna och till andra intresserade. Genomslagskraften 
i pressen har varit synnerligen god under året, speciellt i den 
svenskspråkiga pressen.
 
Under verksamhetsåret hade Folktingets webbplats totalt 103 809 
besök, varav unika besök var 29 133. November månad hade 
den klart högsta besöksstatistiken med 4838 unika besök (13 817 
totalt). 

Pressmeddelanden 2012 
13.1   Soini förespråkar tidigareläggning av undervisningen i  
 svenska

2.2   Det svenska språket är en värdefråga för president-
 kandidaterna

8.2   Folktinget välkomnar regeringens beslut att bevara 
 Nylands brigad

8.2   Johanna Lindholm ny språkskyddssekreterare på Folktinget

9.2   Folktinget: En långsiktig analys av språket saknas i 
 kommunberedningen

1.3  Svenskundervisningen får inte försvagas

15.3  Europarådets kritik måste leda till konkreta åtgärder

16.4  Språkliga rättigheter måste väga tyngre än politiska vägval

25.4  Ett nytt Folkting utses hösten 2012

16.5  Folktinget välkomnar utredning om kommunala 
 sammanslagningsavtal

28.5  Folktinget träffade polisöverdirektör Mikko Paatero
 
1.6   Varningsmeddelanden på svenska tryggas i hela landet

7.6  Regeringen bör definiera hur svenskan tryggas i 
 kommunreformen

13.7  Finlandsarenan – tillsammans på två språk

16.8  Kandidatlistorna till det nya Folktinget bör lämnas in 

21.8  Polisens förvaltningsstruktur förnyas (om projektgruppens  
 för polisförvaltningen (Pora III) förslag till förvaltningsreform)

26.10 Kränkande agerande mot svenskan upprör 

1.11  Ett nytt Folkting har utsett

2.11  Svenska veckan ordnas nu på tolv orter

6.11  Stöd för ungdomar premieras av Folktingets garanter

6.11  Presidentparet till Folktingets fest

20.12 Folktinget gläder sig över nationalspråksstrategin

Folktingets representation i olika organ

Folktingssekreterare Markus Österlund: 
Ständig sakkunnig i Delegationen för språkärenden 1.3.2012-
Ständig sakkunnig i styrgruppen för projektet nationalspråks-
strategin 2.11.2011–31.12.2012
Medlem i arbetsgruppen för utvecklandet av svenskundervis-
ningen och -inlärningen inom den grundläggande utbildningen och 
på andra utbildningsstadier 18.8.2011-7.5.2012
Styrelsemedlem i tankesmedjan för det europeiska nätverket 
Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) 1.4.2011-

Biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf:
Viceordförande i Kommittén för den språkliga servicen i Nylands 
förbund 1.1.2011-

Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden: 
Medlem i Statens regionindelningsdelegation 9.2004-31.12.2013 
(Markus Österlund ersättare)
Medlem i ledningsgruppen för projektet Förvaltningslösningars 
språkliga konsekvenser (SpråKon) 4.4.2008-13.12.2012
Medlem i Nylands NTM-centrals delegation för svensk service 
1.9.2010-31.12.2013 (Anders Björklöf ersättare)

Språkskyddssekreterare Johanna Lindholm: 
Medlem i Justitieministeriets arbetsgrupp för förnyandet av 
lagstiftningen om likabehandling 30.11.2012-
Medlem i panelen av aktörer för grundläggande och mänskliga 
rättigheter 13.6.2012-
Medlem i styrgruppen för Magmas projekt om mentalvården på 
svenska 30.3.2012–31.12.2012
Medlem i referensgruppen för Delaktig i Finland – huvudstadsre-
gionen

Peggy Heikkinen, internationell koordinator: 
Styrelsemedlem i NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) 
1.1.2009- 
och nätverkets vice ordförande 13.5.2011-
En av två ansvariga ‘directors’ i bolaget NPLD Ltd, maj 2012 - 

Informatör Anna Jungner-Nordgren: 
Styrelsemedlem i Fiblul 1.1.2009- (Anders Björklöf ersättare)

Uppvaktningar, seminarier och övrigt: 

Januari 2012

Folktingssekreterare Markus Österlund och Kristina Beijar, sak-
kunnig i förvaltningsärenden, deltog i en rundabordsdiskussion om 
aktuella utmaningar för demokratin på inbjudan av justitieminister 
Anna-Maja Henriksson och förvaltnings- och kommunminister 
Henna Virkkunen.

Språk och rätt – om juridik, politik och medborgarservice på 
Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Folktingssekreterare 
Markus Österlund höll ett föredrag om vad som behöver göras 
för att förbättra de språkliga rättigheterna i Finland, och Kristina 
Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden, deltog i seminariet.
Biskop Björn Vikström och direktor Bror Träskbacka besökte Folk-
tinget och träffade Christina Gestrin och Markus Österlund.



Torbjörn Stoor, VD för Det finlandssvenska kompetenscentret 
inom det sociala området besökte Folktinget och träffade Markus 
Österlund. 

Februari 2012
Folktingssekreterare Markus Österlund deltog i en rundabords-
diskussion på Svenska Kulturfonden om en gemensam finlands-
svensk strategi för språkbad.

Folktingssekreterare Markus Österlund och biträdande folktings-
sekreterare Anders Björklöf uppvaktade Kimmo Sasi på hans 60 
årsdag.

Folktingssekreterare Markus Österlund deltog i Slaget efter 12 i 
Radio Vega och diskuterade polisutbildningen 

Förvaltningsutskottets ordförande Mats Brandt och Kristina 
Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden, deltog i Finansministeri-
ets seminarium om kommunreformen i Vasa. Förvaltnings- och 
kommunminister Henna Virkkunen och justitieminister Anna-Maja 
Henriksson var närvarande.

Mars 2012
Folktinget sände telegram till Republikens nyvalde president Sauli 
Niinistö.

Folktinget arrangerade ett seminarium - Nationalspråken i kom-
munreformen - tillsammans med Justitieministeriet, Kommunför-
bundet och tankesmedjan Locus i Helsingfors.

Folktinget agerade sekretariat för Rundabordsdiskussionen i 
riksdagen som hade förslaget till timfördelning som tema. 

Folktingssekreterare Markus Österlund träffade lantrådet Camilla 
Gunell för att diskutera samarbete mellan Åland och Folktinget.
Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden, deltog i Justitie-
ministeriets hörande och höll ett anförande om Folktingets syn på 
ministeriets riktlinjer för medborgarsamhället.

Folktingssekreterare Markus Österlund intervjuades om Dragsvik 
i Yles Tv-uutiset. 

Folktingssekreterare Markus Österlund, Kristina Beijar, sakkunnig 
i förvaltningsärenden och Johanna Lindholm, språkskyddssekrete-
rare deltog i Svenska kulturfondens seminarium ”Vem vakar över 
våra rättigheter? De finska institutionerna och diskussionen om en 
författningsdomstol” av dr.jur. Paulina Tallroth på Finlandiahuset.

Biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf deltog i en diskus-
sion om svenskan i Finland i Yles Aamu-TV.

April 2012
Språkskyddssekreterare Johanna Lindholm höll en presenta-
tion om social- och hälsovårdsreformen för den finlandssvenska 
handikappsektorn. 

Folktingets konferens Securing Linguistic Rights in Practice ord-
nades på Nationalmuseet i Helsingfors.

En grupp på 25 personer med politiker och tjänstemän från Borås 
stad besökte Folktinget. Folktingets verksamhet och intresse-
bevakning inklusive språkskyddsverksamheten presenterades. 

Folktingssekreterare Markus Österlund, språkskyddssekreterare 
Johanna Lindholm, informatör Anna Jungner-Nordgren och inter-
nationella koordinatorn Peggy Heikkinen deltog.

Folktingets session i Helsingfors.

Studeranden från Turun Kauppakorkeakoulu besökte Folktinget, 
där informatör Anna Jungner-Nordgren höll en föreläsning om 
språkklimatet och svenskan i Finland.

Maj 2012
Folktingssekreterare Markus Österlund deltog i en uppvaktning 
av undervisningsminister Jukka Gustafsson om utvecklandet av 
svenskundervisningen i finska skolor. 

Riksdagens förvaltningsutskott hörde Folktinget i fråga om RP 
om förslag till lag om varningsmeddelanden. Folktingssekreterare 
Markus Österlund och Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltnings-
ärenden, deltog i hörandet. Folktinget lämnade ett utlåtande 
till förvaltningsutskottet. Folktinget gav ett pressmeddelande i 
samband med hörandet.

Informatör Anna Jungner-Nordgren höll en föreläsning vid Tartu 
universitet om språkklimatet i Finland. Resan ordnades i samar-
bete med Nordiska Ministerrådet.

Biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf och språkskydds-
sekreterare Johanna Lindholm informerade om Folktinget och 
språkliga rättigheter vid ett informationstillfälle i Salo.

Folktingssekreterare Markus Österlund deltog i Slaget efter 12 
i Radio Vega och diskuterade svenskans ställning. 

Folktinget träffade polisöverdirektör Mikko Paatero och reger-
ingsrådet Tiina Eränkö. Folktingsordförande Christina Gestrin, 
folktingssekreterare Markus Österlund och Kristina Beijar, sak-
kunnig i förvaltningsärenden, överlämnade en skrivelse vid mötet. 
Folktinget gav dessutom ett pressmeddelande i samband med 
mötet.

Folktingssekreterare Markus Österlund, biträdande folktings-
sekreterare Anders Björklöf, förvaltningsutskottets ordförande 
Mats Brandt och utbildningsutskottets ordförande Märta-Lisa 
Westman besökte Svenska Österbottens förbund för utbildning 
och kultur (SÖFUK) i Vasa för att diskutera samarbetsformer. 

Utbildningsutskottets ordförande Märta-Lisa Westman och 
biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf deltog i Kommun-
förbundets Gymnasiekonferens i Helsingfors.

Juni 2012
Riksdagens förvaltningsutskott hörde Folktinget om regeringens 
meddelande om kommunreformen. Folktingssekreterare Markus 
Österlund och Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden, 
deltog i hörandet. Folktinget lämnade ett utlåtande till förvaltnings-
utskottet. Folktinget gav ett pressmeddelande i samband med 
hörandet.

Kulturnämnden vid Stockholms läns landsting (24 personer) 
besökte Folktinget. Informatör Anna Jungner-Nordgren, språk-
skyddssekreterare Johanna Lindholm och internationella koordi-
natorn Peggy Heikkinen presenterade Folktingets verksamhet.
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Språkskyddssekreterare Johanna Lindholm höll en föreläsning 
om socialrätt och språkliga rättigheter på FDUV:s kurs för familjer 
med funktionshindrade barn.  

Utbildningsutskottets ordförande Märta-Lisa Westman och biträ-
dande folktingssekreterare Anders Björklöf deltog i Sydkustens 
Landskapsförbunds konferens Språk och ledarskap i Helsingfors.

Presskonferens om Språkbarometern 2012 på Justitieministeriet. 
Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden, deltog. 

Juli 2012
Folktinget ordnade Finlandsarenan i Björneborg.

Augusti 2012
Folktinget träffade Kauko Aaltomaa, ordförande för Inrikesminis-
teriets projektgrupp för en omstrukturering av polisförvaltningen 
(Pora III) och planeringsdirektör Sanna Heikinheimo. Folktingsord-
förande Christina Gestrin, folktingssekreterare Markus Österlund 
och Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden överlämnade 
en skrivelse vid mötet.

Folktingsordförande Christina Gestrin och folktingssekreterare 
Markus Österlund träffade inrikesminister Päivi Räsänens 
specialmedarbetare Niklas Andersson för att diskutera reformen 
av polisförvaltningen. 

Folktingskansliets planeringsdagar på Westerby gård i Ingå.

Styrelsen för Finlands Svenska Socialdemokrater besökte 
Folktinget och träffade folktingssekreterare Markus Österlund och 
biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf. 

September 2012
Folktingets ordnade en presskonferens om kandidatlistorna för 
Folktingets mandatfördelning.

Folktingsordförande Christina Gestrin, vice ordförande Steven 
Frostdahl, folktingssekretare Markus Österlund och biträdande 
folktingssekretare Anders Björklöf träffade undervisningsminister 
Jukka Gustafsson för diskussioner om timfördelningen, svensk-
undervisningen i finska skolor, språkbadsundervisningen samt  
beredningen av lag om småbarnsfostran.

Folktingssekreterare Markus Österlund deltog i Språkdelegatio-
nens möte i Enare, Lappland, med besök i Sameparlamentet i 
Sajos.

Folktingssekreterare Markus Österlund, internationella koordi-
natorn Peggy Heikkinen och språkskyddssekreterare Johanna 
Lindholm besökte Svensk-finska föreningen på Sveriges riksdag 
och höll föredrag om svenskans ställning i Finland.

Besök till Folktingets kansli från Stockholms stad. Folktings-
sekreterare Markus Österlund, internationella koordinatorn Peggy 
Heikkinen och språkskyddssekreterare Johanna Lindholm tog 
emot.

Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden, deltog i seminariet 
God service på två språk - Språkbarometern 2012 på Kommuner-
nas hus.

Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden, deltog i Kommun-
marknaden på Kommunernas hus. 

Pohjola-Norden ordnade med Folktinget som samarbetspartner 
seminariet Kulturella skillnader. Utbildningsutskottets ordförande 
Märta-Lisa Westman, folktingssekretare Markus Österlund, 
internationella koordinatorn Peggy Heikkinen, informatör Anna 
Jungner-Nordgren och projektsekretare Alexandra Furuhjelm 
deltog.

Oktober 2012
Folktingets kansli inledde verksamheten i nya utrymmen på 
Snellmansgatan 13.

Folktingssekretare Markus Österlund besökte Polisyrkeshögsko-
lan i Tammerfors och höll två föreläsningar samt träffade rektor 
Kimmo Himberg.  

Projektsekreterare Alexandra Furuhjelm och folktingssekreterare 
Markus Österlund presenterade Finlandsarenan vid Svenska 
Kulturfonden i Björneborgs årsfest i Björneborg. 

Biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf deltog i FSD:s 
kongress i Lovisa och framförde Folktingets hälsning. 

Språkskyddssekretare Johanna Lindholm deltog i och höll ett 
inlägg på Justitieministeriets seminarium och hörande om de 
språkliga rättigheterna. 

Informatör Anna Jungner-Nordgren föreläste om betydelsen av 
vård på eget språk för ett nätverk av sjukvårdspersonal vid HUCS.  
Tiina Kiveliö, ansvarig för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i 
Stockholm, besökte Folktinget och träffade internationella koordi-
natorn Peggy Heikkinen och informatör Anna Jungner-Nordgren. 

Barbro Allardt-Ljunggren, ordförande för FRIS, samt en delegation 
från Utlandsfinländarnas parlament besökte Folktinget. 

Informatör Anna Jungner-Nordgren föreläste om Folktinget och 
svenskt i Finland för en grupp från Folkpartiet i Sverige.
 
Folktinget organiserade i samarbete med Finlands ambassad och 
Kulturfonden för Sverige och Finland en rundabordsdiskussion på 
Finlands ambassad i Stockholm. Projektsekreterare Alexandra Fu-
ruhjelm, folktingssekreterare Markus Österlund och språkskydds-
sekretare Johanna Lindholm höll presentationer. Internationella 
koordinatorn Peggy Heikkinen, informatör Anna Jungner-Nordgren 
och biträdande folktingssekretare Anders Björklöf deltog.

November 2012
Folktinget ordnade presskonferens om den preliminära mandat-
fördelningen i Folktinget. 

Svenska dagen-mottagning i Helsingfors och fester i Esbo, Åbo 
och Vasa. 

Svenska veckan på 12 orter i Finland. De medverkande orterna 
var Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Lahtis, Lovisa, Borgå, Uleå-
borg, Tammerfors, Kristinestad, Karleby och Björneborg.  
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Arbets- och näringsministeriet arrangerade en konferens om 
projektet Delaktig i Finland, som handlade om integrations-
utbildning för invandrare. Språkskyddssekreterare Johanna 
Lindholm deltog. 

Seminarium om de rekommendationer Europarådets kommissio-
när för mänskliga rättigheter gett åt Finland. Internationella 
koordinatorn Peggy Heikkinen och språkskyddssekreterare 
Johanna Lindholm deltog.

Svenska Kulturfondens seminarium i Bryssel om vikten av att 
majoriteten tar ansvar för minoritetsfrågor. Huvudtalare var 
president Martti Ahtisaari. Folktingssekretare Markus Österlund 
och internationella koordinatorn Peggy Heikkinen deltog i semina-
riet.

Biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf deltog i en träff för 
rektorerna för de svenskspråkiga skolorna i finskspråkiga 
kommuner ordnat av Utbildningsstyrelsen. 

December 2012
Folktingssekretare Markus Österlund, biträdande folktings-
sekreterare Anders Björklöf och språkskyddssekreterare Johanna 
Lindholm besökte SITRA och träffade direktör Antti Kivelä och 
ledande expert Tuomo Melin för diskussion om fortsatt samarbete 
mellan Folktinget och SITRA. 

Informatör Anna Jungner-Nordgren intervjuades om Folktinget 
och Finlands tvåspråkighet av en TV-grupp från Tatarstans Public 
Servicebolag.

Biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf föreläste om 
Folktinget för FFC:s svenska sekretariat i Kiljava i Nurmijärvi. 
Folktingsmedaljör Karl Stockmann besökte Folktinget och fick 
motta sin medalj i efterskott. Folktingssekreterare Markus Öster-
lund och informatör Anna Jungner-Nordgren deltog. 
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Resultaträkningen uppvisar ett överskott på 30,99 euro. 
Det egna kapitalet är negativt, - 45 058,10 euro. 

Ordinarie verksamhet

Intäkter

Folktinget erhöll 675 000 euro i statsanslag från Undervisnings- 
och kulturministeriet, vilket är 100 000 mera än året innan.

Det kommunala understödet till verksamheten var 12 090 euro, 
drygt 1 100 euro mindre än föregående verksamhetsperiod. Åtta 
kommuner färre betalade det frivilliga understödet. De under-
stödande kommunerna var Esbo, Grankulla, Helsingfors, Karleby, 
Larsmo, Malax, Mörskom, Nykarleby, Pargas, Pyttis, Raseborg, 
Vörå och Åbo. 

Stödet från Folktingets garantiförening och Finlands svenska 
kommunalfond uppgick till 25 000 euro, medan Svenska översätt-
ningsbyrån Ab ersatte Folktinget för hyra, kansliomkostnader samt 
för administrativa tjänster med 26 091 euro.

FPA ersatte Folktinget för dess hälsokostnader med 1 361 euro. 
Det europeiska nätverket NPLD betalade ut reseersättningar om 
7 007 euro för resor med anknytning till dess verksamhet. För 
ordlistan ”Jag är här för dig” inflöt frivilliga bidrag om 485 euro. I 
övriga kostnadsersättningar inflöt 669 euro. 

Folktingets nettoränteintäkter var 1 000 euro.

Kostnader

Kostnaderna för den ordinarie verksamheten uppgick totalt till 
928 386 euro. Personalkostnaderna utgjorde den största utgifts-
posten, 528 456 euro, inklusive semesterreserveringar. Sessions- 
och möteskostnaderna var 57 169 euro. Hyres- och kansli-
omkostnaderna var 146 194 euro, därtill kommer kostnaderna för 
kansliflytten som uppgick till 16 325 euro. 

Den nya hyresvärden, Svenska Litteratursällskapet, önskade att 
Folktinget deponerar en hyresgaranti motsvarande tre månaders 
hyra, 21 900 euro, på ett separat konto för en tid motsvarande 
avtalad hyrestid om åtta år. Folktingets garantiförening beviljade 
Folktinget beloppet som lån. 

I samband med flytten lät Folktinget utföra en renovering i den nya 
kontorslokalen till en kostnad på 10 000 euro, vilken bokfördes 
som utgifter med lång verkningstid, för att avskrivas som jämn-
avskrivning motsvarande den avtalade hyrestiden. 

De representationsgåvor som Folktinget lät ta fram och tillverka, 
till en kostnad av 14 240 euro, lagerbokfördes. Användningen av 
representationsgåvorna bokförs årligen som kostnad i resultaträk-
ningen.

EKONOMI

Kostnaderna för Svenska dagen-firandet på tre orter samt mot-
tagningen i Helsingfors var 77 524 euro. Kostnaderna för den 
internationella verksamheten uppgick till 65 963 euro. Beloppet in-
kluderar medlemsavgifter, seminariet om den europeiska stadgan 
i Helsingfors samt rundabordsdiskussionen i Stockholm.  

I arvoden för olika expertutlåtanden erlade Folktinget 8 688 euro. 
Kostnaderna för att utse ett nytt folkting uppgick till 7 872 euro 
medan kostnaderna för övrig allmän verksamhet var 20 195 euro.

Projektverksamhet

Intäkter

Fonder och stiftelser understödde Folktingets verksamhet med 
519 434 euro av vilket 47 911 euro överfördes som förskotts-
betalda anslag för olika projekt till följande verksamhetsperiod. 
Svenska kulturfonden bidrog med de största anslagen, övriga 
bidragsgivare var Svenska Kulturfonden i Björneborg, föreningen 
Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner, stiftelsen Emilie 
och Rudolf Gesellius fond, William Thürings stiftelse, stiftelsen Tre 
smeder, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Letterstedtska 
föreningen.

Kostnader

Projektkostnaderna uppgick sammanlagt till 276 718 euro. Här 
ingår kostnaderna för arvoden, externa tjänster samt löner och 
socialkostnader samt semesterreservering. 

Kostnaderna för Svenska veckan var 124 666 euro och för projek-
tet Finlandsarenan 120 057 euro. Nyupplagorna av ordlistan ”Jag 
är här för dig” kostade 17 707 euro, broschyren Svenskt i Finland 
7 920 euro och DVD:n ”Vår tid, vårt land” 3 173 euro. Vägkarta-
projektet kostade 3 195 euro.

Utöver den egentliga projektverksamheten bekostas en del av de 
som ordinarie verksamhet upptagna kostnaderna med finansie-
ring från fonder och stiftelser. Dessa är främst kostnaderna för 
språkskyddsverksamheten och den internationella verksamheten 
inklusive lönekostnader samt Svenska dagen-festligheterna som 
integrerad del i Svenska veckan-projektet.

Avskrivningar

Den ordinarie avskrivningen om 25 % på inventarier var 8 514 
euro medan avskrivningen på dataprogrammen var 543 euro. 
Jämnavskrivningen för utgifter med lång verkningstid var 1 250 
euro. Vidare gjordes i samband med kansliflytten en avskrivning 
om 4 782 euro på avskaffade inventarier, för vilka inte längre 
fanns behov eller plats i de nya utrymmena.  



Revisionsberättelse

Till Svenska Finlands folktings session

Vi har reviderat Svenska Finlands folktings bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 
1.1. – 31.12.2012. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet. 

Styrelsens och folktingssekreteraren ansvar
Styrelsen och folktingssekreteraren ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen för att de ger riktiga 
och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhets-
berättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och folktings-
sekreteraren för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. 

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen 
förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisions-
sed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhets-
berättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar eller folktingssekreteraren har gjort sig 
skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot Folktinget, eller brutit mot lagen 
eller Folktingets stadgar.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet 
och verksamhetsberättelsen . Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning 
av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den 
interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga 
och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga 
uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen.
Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

Uttalande
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelse riktiga och tillräckliga uppgifter om Folktingets ekonomiska ställning 
samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och 
verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.
Helsingfors den 20 mars 2013

Mikael Holmström                                           Agneta Mannberg-Jansson
CGR

Ernst & Young Ab
Elielplatsen 5 B
00100 HELSINGFORS
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Svenska Finlands folkting

Resultaträkning 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011

Ordinarie verksamhet

Intäkter

hyror, ersättningar 35 612,09 43 021,38

Kostnader

personalkostnader 425 023,10 362 947,67

arvoden 17 287,24 10 142,96

socialkostnader 93 466,39 74 520,67

socialförmåner 12 113,19 12 990,75

hyra, underhåll 81 526,32 82 106,22

kansliomkostnader 125 076,78 101 721,03

verksamhet 173 893,07 -928 386,09 160 581,72 -805 011,02

Projektverksamhet

löner, arvoden 35 783,38 80 336,96

socialkostnader 7 750,71 17 201,26

socialförmåner 374,90 1 317,70

externa tjänster 36 440,85 20 064,54

kansliomkostnader 30 477,11 20 252,23

verksamhet 165 891,20 -276 718,15 436 227,88 -575 400,57

Finansiella int./kostn.

ränteintäkter 999,95 95,88

Allmänna bidrag

statsanslag 675 000,00 575 000,00

kommunala bidrag 12 090,00 13 295,00

fondbidrag 471 522,67 692 691,96

egna fonder  25 000,00 1 183 612,67 56 797,17 1 337 784,13

Avskrivning -15 089,48 -10 605,56

Periodens resultat 30,99 -10 115,76

Balansräkning 31.12.-12 31.12.-11

Aktiva

Anläggningstillgångar

inventarier/dataprogram 21 227,29 30 629,22

utgifter med lång verkningstid 8 750,00 29 977,29 0,00 30 629,22

Finansieringstillgångar

varor i lager 13 956,13 0,00

förskottsbetalningar 14 469,88 12 133,06

kontofordr./resultatregleringar 31 754,19 35 026,54

placeringar 100,00 100,00

deponerad hyresgaranti 21 902,43 0,00

kassa/banktillgodohavanden 17 967,77 100 150,40 3 950,34 51 209,94

100 150,40 130 127,69 81 839,16

Passiva   

Eget kapital

eget kapital -45 089,09 -34 973,33

periodens resultat 30,99 -45 058,10 -10 115,76 -45 089,09

Främmande kapital

Långfristigt

hyresgaranti 21 900,00 0,00

Kortfristigt

projektförskott 47 910,95 49 537,11

kontoskulder 17 948,74 6 665,21

resultatregleringar 87 426,10 153 285,79 70 725,93 126 928,25

130 127,69 81 839,16
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Pol.dr. Markus Österlund, folktingssekreterare.

Pol.kand.  Anders Björklöf, biträdande folktingssekreterare. 

Pol.mag. Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden.

Pol.mag. Peggy Heikkinen, internationell koordinator.

Pol.kand. Anna Jungner-Nordgren, informatör.

Jur.mag. Johanna Lindholm, språkskyddsekreterare sedan 6.2.2012.

Pol.kand. Karl Erik Lindman, ekonom med ansvar för kanslifunktionen.

Christina Kroll, kanslist.

Kulturproducent Alexandra Furuhjelm, koordinator för projekten Svenska veckan och Finlandsarenan. 

Folktingets adress från och med 1.10.2012 är Snellmansgatan 13 A, 00170 Helsingfors. Övriga kontaktuppgifter är tfn 09-6844 250, 
fax 09-6844 2550, e-post folktinget@folktinget.fi och Folktingets webbplats är  www.folktinget.fi.  

Svenska översättningsbyrån Ab

Svenska översättningsbyrån Ab översätter texter från finska till svenska. Byrån har specialiserat sig på översättningar av krävande myndighets-
texter till konkurrenskraftiga priser. De största kunderna har varit myndigheter och organisationer, men i viss mån också företag och privat-
personer. Styrelsemedlemmar var Christina Gestrin (ordf.), Jan Rosqvist och Markus Österlund. Folktingssekreteraren fungerade som byråns 
verkställande direktör. 

FM Nina Ekholm var byråns övertranslator och Karl Erik Lindman var dess ekonomichef. Verksamheten har sysselsatt ett trettiotal 
frilansöversättare. Byrån delar utrymmen med Folktinget. 

Byråns kontaktuppgifter: tfn 09-6844 288, fax 09-6844 2550, e-post oversattningar@folktinget.fi.

Svenska Finlands folktings garanter r.f.

Svenska Finlands folktings garanter r.f. understöder Folktinget ekonomiskt. Dess styrelse bestod av Marcus Rantala (ordf.), Christina Gestrin, 
Christel von Martens, Jan Rosqvist (vice ordf.), Dag Wallgren, Roy Wenman samt Markus Österlund. Karl Erik Lindman verkade som 
föreningens ekonom, ombudsman och sekreterare. Föreningen förvaltar Finlands svenska kommunalfond och Bojan Sonntags fond.

Folktingsledamöter 2009-2012

Centern i Finland r.p
Vasa valkrets
Margaretha Sillander, Malax
Nylands valkrets
Magnus Ahlskog, Raseborg

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Nylands valkrets
Maarit Feldt-Ranta, Raseborg
Nancy Lökfors, Sibbo
Camilla Grundström, Raseborg
Fredrik Almqvist, Esbo
Åbolands valkrets
Harold Henriksson, Pargas
Vasa valkrets
Steven Frostdahl, Nykarleby
Karita Blom, Vasa
Richard Sjölund, Jakobstad

Gröna förbundet r.p.
Nylands valkrets
Flemming Bergh, Kyrkslätt
Åbolands valkrets
Lena Långbacka, Pargas
Övriga Finlands valkrets
Kai Kuokkanen, Lahtis

Kristdemokraterna i Finland r.p.
Vasa valkrets
May-Gret Axell, Vasa
Leif Tast, Malax

Samlingspartiet r.p.
Helsingfors valkrets
Michael Berner, Helsingfors
Harry Bogomoloff, Helsingfors
Annukka Mickelsson, Helsingfors
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Nylands valkrets
Kristina Falkenstedt, Esbo
Stephan Rantala, Kyrkslätt
Vasa valkrets
Salla Rundgren, Vasa

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Maria Björnberg-Enckell, Helsingfors
Björn Fant, Helsingfors
Astrid Thors, Helsingfors
Veli-Pekka Vuori, Helsingfors
Nylands valkrets
Thomas Blomqvist, Raseborg
Mikaela Nylander, Borgå
Carl Haglund, Esbo
Christel Liljeström, Sibbo
Jan-Erik Eklöf, Vanda
Linnéa Henriksson, Raseborg
Johan Johansson, Grankulla
Marie Bergman-Auvinen, Ingå
Dan Johansson, Raseborg
Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla
Magnus Rögård, Nurmijärvi
Tiina Kujala, Esbo
Benny Engård, Lappträsk
Susanne Bergström, Vanda
Roger Forsman, Kyrkslätt
Minna Lindberg, Sibbo
Werner Orre, Raseborg
Åbolands valkrets
Kjell Wennström, Åbo
Anne Eriksson, Pargas
Anders Laurén, Kimitoön
Petra Palmroos, Pargas

Vasa valkrets
Ulla-Maj Wideroos, Närpes
Mats Nylund, Pedersöre
Anna-Maja Henriksson, Jakobstad
Viveca Bäck, Vasa
Greger Englund, Kronoby
Anna-Lena af Hällström, Kristinestad
Håkan Omars, Korsholm
Carl-Gustav Mangs, Kaskö
Christina Nygård, Malax
Hans Snellman, Karleby
Björn Helsing, Vörå 
Ann-Britt Björkström, Vörå
Bo Kronqvist, Nykarleby
Ann-Sofi Backgren, Korsnäs
Curt Björkskog, Larsmo
Hannes Wallin, Närpes
Siv Sundberg, Jakobstad
Sixten Snellman, Pedersöre
Gunvor Skogman, Närpes
Övriga Finlands valkrets
Peter Nordman, Jyväskylä

Vänsterförbundet r.p.
Helsingfors valkrets
Pekka Buttler, Helsingfors
Joonas Leppänen, Helsingfors
Nylands valkrets
Birgitta Gran, Hangö
Åbolands valkrets
Risto Nurmela, Pargas

Landskapet Åland
Jan Salmén (c)
Sune Alén (lib)
Leena Lindqvist (lib)
Christian Beijar (sd)
Eva Dahlén (m)   

Folktingets beslutande organ år 2012

Styrelsen 2011-2013
Folktingets styrelse har under perioden bestått av 18 ledamöter med personliga ersättare enligt följande:

Ordinarie ledamöter  Ersättare 
Christina Gestrin (4) SFP Mats Nylund  SFP
Steven Frostdahl (I vice ordf.) (1) SDP Nancy Lökfors (2) SDP
Kimmo Sasi (II vice ordf.) (3) Saml Michael Berner  Saml
Päivi Storgård (1) SFP Anna Litonius SFP
Bodil Lund (2) SFP Tiina Kujala SFP
Marie Bergman-Auvinen (4) SFP Werner Orre SFP
Jan-Erik Eklöf (4) SFP Johan Johansson SFP
Kjell Wennström (3) SFP Anne Eriksson SFP
Viveca Bäck (4) SFP Susanna Slotte-Kock SFP
Hans Snellman (4) SFP Ulf Sourander SFP
Suzanne Sjöholm (1) SFP Peter Nordman  SFP
Gunvor Skogman (4) SFP Anna-Lena af Hällström  SFP
Camilla Grundström (2) SDP Anna Sundback SDP
Pekka Buttler (4) VF Risto Nurmela VF
Mikaela Sundqvist (-) GF Lena Sjöberg-Tuominen (2) GF
May-Gret Axell (1) KD Bjarne Bergsten KD
Jan Salmén (2) Åland Roger Slotte Åland
Magnus Ahlskog (-) C Mauri C. Elovainio (2) C

Styrelsen sammanträdde till fyra möten under verksamhetsperioden. Parentesen efter namnen anger närvarostatistik.
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Styrelsens arbetsutskott 2011-2013
Under perioden har arbetsutskottet haft följande sammansättning:
Christina Gestrin (6) SFP
Steven Frostdahl (3) SDP
Kimmo Sasi (2) Saml
Mats Brandt (5) SFP
Bodil Lund (5) SFP
Armi Murto (4) SFP
Märta-Lisa Westman (6) SFP
Britta Lindblom (5) SDP
Jan Salmén (4) Åland

Arbetsutskottet sammanträdde fem gånger under verksamhetsperioden samt hade ett e-postmöte. 
Parentesen efter namnen anger närvarostatistik.

Utskotten 2011-2013

Förvaltningsutskottet (Fem möten under perioden varav fyra beslutföra)
Mats Brandt (ordf.) (5), Sandra Bergqvist (1), Mauri Casimir Elovainio (4), Mikael Enberg (3), Kari Hagfors (5), Jari Lehtivaara (3), 
Nina Lindroos-Holmström (3), Mikko Ollikainen (3), Roger Slotte (0), Mia Wikström (3) och som ständig sakkunnig Kaj Lindqvist (5). 
Kristina Beijar fungerade som utskottets sekreterare.

Utbildningsutskottet (Sex möten under perioden varav samtliga beslutföra)
Märta-Lisa Westman (ordf.) (6), Sune Alén (4), Viveca Bäck (6), Linnéa Henriksson (2), Mikael Hiltunen (4), Edward Krogius (2), 
Stephan Rantala (4), Lena Sjöberg-Tuominen (3), Mariann Skog-Södersved (6), Kurt Torsell (5), Maria Österholm (1) och som ständig 
sakkunnig Heidi Backman (1) till 9.10.2012 då hon ersattes av Bob Karlsson (2). Anders Bjöklöf fungerade som utskottets sekreterare.

Social- och hälsopolitiska utskottet (Fem möten under perioden varav tre beslutföra)
Britta Lindblom (ordf.) (4), Christian Beijar (3), Susanne Kollin (2), Annika Kvist-Östman (5), Michael Oksanen (1), Susann Sjöström (2), 
Eva-Johanna Slotte (5), Lillemor Wennerström (fram till 1.3.2012) (-) och Anna Lena Karlsson-Finne (från och med 1.3.2012) (3).
Anders Björklöf fungerade som utskottets sekreterare till mitten av februari, varefter Johanna Lindholm tog över.

Ungdomsutskottet (Ett möte under perioden varav inget beslutfört)
Armi Murto (ordf.) (1), Li Andersson, Marcus Beijar (1), Nils-Johan Englund (1), Anssi Holmström, Julia Lindfors, Camilla Mäkinen, 
Jacob Storbjörk (1) och Frida Westerback. Anna Jungner-Nordgren fungerade som utskottets sekreterare.

Parentesen efter namnen anger närvarostatistik.



Fördelning av folktingsmandat år 2012, slutligt resultat 

Röster CENTERN FKP SDP  FÖRÄNDR 11 GRÖNA KD SAML SFP VF S-LAGT
Helsingfors 2636 107 13246 0 5949 104 11629 17004 5582 56257
Nyland 459 426 8065 0 2533 737 2772 45010 1132 61134
Åboland 154 0 1935 6 3369 182 918 10303 2969 19836
Vasa 2037 0 7540 0 228 5770 809 43775 464 60623
Övriga Finland 455 0 88 0 298 282 484 1128 36 2771
Totalt 5741 533 30874 6 12377 7075 16612 117220 10183 200621

Röstandel i % CENTERN FKP SDP FÖRÄNDR 11 GRÖNA KD SAML SFP VF S-LAGT
Helsingfors 4,69% 0,19% 23,55% 0,00% 10,57% 0,18% 20,67% 30,23% 9,92% 100%
Nyland 0,75% 0,70% 13,19% 0,00% 4,14% 1,21% 4,53% 73,63% 1,85% 100%
Åboland 0,78% 0,00% 9,75% 0,03% 16,98% 0,92% 4,63% 51,94% 14,97% 100%
Vasa 3,36% 0,00% 12,44% 0,00% 0,38% 9,52% 1,33% 72,21% 0,77% 100%
Övriga Finland 16,42% 0,00% 3,18% 0,00% 10,75% 10,18% 17,47% 40,71% 1,30% 100%
Totalt 2,86% 0,27% 15,39% 0,00% 6,17% 3,53% 8,28% 58,43% 5,08% 100%

Fördelning av 
65 fasta mandat
Helsingfors   2  1  2 2 1 8
Nyland   3  1  1 18 1 24
Åboland   1  1   4 1 7
Vasa 1  3   2  18  24
Övriga Finland       1 1  2
Totalt 1 0 9 0 3 2 4 43 3 65

Utjämningsmandat 1  1  1 0 2 0 0 5

Mandat totalt CENTERN FKP SDP FÖRÄNDR 11  GRÖNA KD SAML SFP VF ÅLAND S-LAGT
år 2012 2 0 10 0  4 2 6 43 3 5 75
år 2008 2 0 8 0  3 2 6 45 4 5 75
Förändring 
2012/2008 0 0 2 0  1 0 0 -2 -1 0

BILAGA 1
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Folktingsledamöter 2013-2016

Centern i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Mauri C Elovainio, Helsingfors

Vasa valkrets
Peter Nygård, Kristinestad

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Helsingfors valkrets
Elisabeth Helander, Helsingfors
Hildur Boldt, Helsingfors

Nylands valkrets
Ralf Friberg, Raseborg
Markus Hammarström, Borgå
Maarit Feldt-Ranta, Raseborg
John Liljelund, Esbo

Åbolands valkrets
Jari Lehtivaara, Kimitoön

Vasa valkrets
Steven Frostdahl, Nykarleby
Karita Blom, Vasa
Richard Sjölund, Jakobstad

Gröna förbundet r.p.
Helsingfors valkrets
Lena Sjöberg-Tuominen, Helsingfors

Nylands valkrets
Charlotta Wolff, Raseborg

Åbolands valkrets
Catrine Huhta, Kimitoön

Vasa valkrets
Tapio Osala, Vasa

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

Samlingspartiet r.p.
Helsingfors valkrets
Michael Berner, Helsingfors
Harry Bogomoloff, Helsingfors

Nylands valkrets
Linda Karhinen, Sibbo
Kristian ”Kisu” Jernström, Ingå

Vasa valkrets
Mikael Perjus, Kristinestad

Övriga Finlands valkrets
Kimmo Sasi, Tammerfors

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Nils Torvalds, Helsingfors
Päivi Storgård, Helsingfors

Nylands valkrets
Christina Gestrin, Esbo
Thomas Blomqvist, Raseborg
Mikaela Nylander, Borgå
Johan Johansson, Grankulla
Fredrika Åkerö, Raseborg
Thomas Rosenberg, Lovisa
Tiina Kujala, Esbo
Werner Orre, Raseborg
Christel Raunio, Borgå
Jan-Erik Eklöf, Vanda
Marie Bergman-Auvinen, Ingå
Nina Björkman-Nystén, Lovisa
Anna-Lena Karlsson-Finne, Grankulla
Linnéa Henriksson, Raseborg
Christel Liljeström, Sibbo
Roger Forsman, Kyrkslätt
Britta Idman, Hangö
Tim Karike, Borgå

Åbolands valkrets
Kjell Wennström, Åbo
Staffan Sundström, Pargas
Annalena Sjöblom, Kimitoön
Barbro Schauman, Åbo

Vasa valkrets
Anna-Maja Henriksson, Jakobstad
Mats Nylund, Pedersöre
Viveca Bäck, Vasa
Ralf Skåtar, Nykarleby
Gunvor Skogman, Närpes
Hannes Wallin, Vasa
Michael Luther, Korsholm
Hans Snellman, Karleby
Anna-Lena af Hällström, Kristinestad
Roger Eriksson, Pedersöre
Ann-Sofi Backgren, Korsnäs
Annika Kvist-Östman, Vörå
Carl-Gustav Mangs, Kaskö
Siv Sundberg, Jakobstad
Christina Nygård, Malax
Curt Björkskog, Larsmo
Bernt Storbacka, Kronoby
Håkan Omars, Korsholm

Övriga Finlands valkrets
Leif Vikman, Kotka

Vänsterförbundet r.p.
Helsingfors valkrets
Joonas Leppänen, Helsingfors

Nylands valkrets
Birgitta Gran, Hangö

BILAGA 2
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Åbolands valkrets
Risto Nurmela, Pargas

Landskapet Åland
Jan Salmén, (c)
Tony Asumaa (lib)
Christian Beijar (sd)
Sara Kemetter (sd)
Eva Dahlén (m)
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