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1 § 
Uppgifter 
1. Svenska Finlands folkting, nedan Folktinget, har till uppgift att främja Finlands 
svenskspråkiga befolknings rättigheter samt att arbeta för att utveckla dess kulturella och 
samhälleliga förhållanden och för att främja svenska språkets ställning i Finland. 
2. Folktinget skall särskilt väl bevaka att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid 
handläggningen av ärenden i domstolar och andra myndigheter. 
3. För att fullfölja sitt uppdrag gör Folktinget framställningar, ger utlåtanden samt bedriver 
information och upplysning. 
 
2 § 
Rättskapacitet och hemort 
1. Folktinget kan förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt uppträda som part inför 
domstolar och andra myndigheter. 
2. Folktingets hemort är Helsingfors. 
 
3 § 
Folktingets sammansättning och mandatperiod 
Folktinget består av 75 ledamöter, som utses för fyra kalenderår i sänder. 
 
4 § 
Val av ledamöter 
1. Ledamöterna utses i samband med kommunalval eller genom direkta val i enlighet med 
lagen om Svenska Finlands folkting och med Reglerna för mandatfördelningen i Svenska 
Finlands folkting (valordning). 
2. I Reglerna för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting (valordning) ingår 
bestämmelser om upplösning av Folktinget och utlysande av nyval. 
 
5 § 
Folktingets session 
1. Folktinget sammanträder årligen till ordinarie session före utgången av maj. 
2. Folktinget kan vid behov sammanträda till extra session om styrelsen anser det 
nödvändigt för behandling av brådskande ärenden. Om minst tjugofem ledamöter skriftligen 
ber styrelsen sammankalla en session för behandling av sådana ärenden som inte kan 
skjutas fram till nästa ordinarie session skall en extra session sammankallas. 
3. Vid sessionen fattas besluten med flertalet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal är 
ordförandes röst utslagsgivande utom vid val, då valet avgörs genom lottning. För beslut som 
gäller ändring av stadgarna krävs dock minst två tredjedelars majoritet av de avgivna 
rösterna. 
 
6 § 
Ärenden som skall behandlas på sessionen 
1. På den årliga ordinarie sessionen behandlas följande ärenden: 
– styrelsens berättelse över verksamheten föregående år, 
– revisionsberättelsen, 
– fastställande av bokslut, 
– beviljande av ansvarsfrihet, 
– val av revisor och dennas ersättare, 
– övriga ärenden som nämns i kallelsen. 



2. Utöver dessa ärenden behandlas följande ärenden på den ordinarie sessionen vartannat 
år: 
– verksamhetsplanen för de kommande två åren, 
– fastställande av antalet styrelseledamöter, 
– val av styrelseledamöter och deras personliga ersättare, 
– fastställande av antalet fasta utskott under den kommande verksamhetsperioden samt 
antalet medlemmar i dessa utskott. 
3. Vid behov skall följande ärenden behandlas på Folktingets session: 
– ändring av Folktingets stadgar eller regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands 
folkting (valordning) 
– avsättande av styrelsen eller styrelseledamöter eller deras ersättare 
– avsättande av revisorer eller deras ersättare. 
4. På extra sessioner behandlas de ärenden som nämns i kallelsen. 
 
7 § 
Kallelse till sessionen 
Kallelsen till ordinarie och extra session skall sändas till ledamöterna senast femton dagar 
före sessionen. De ärenden som styrelsen vill ta upp och de ärenden som enligt 6 §:n i övrigt 
skall behandlas på sessionen skall nämnas i kallelsen. 
 
8 § 
Arbetet på sessionen 
1. Folktinget väljer vid varje session ett presidium som består av en talman och två vice 
talmän. Presidiet leder arbetet på sessionen i enlighet med lag och dessa stadgar. 
2 Folktingets styrelseledamöter och deras ersättare, svenskspråkiga medlemmar av 
statsrådet och riksdagen liksom Finlands svenskspråkiga europarlamentariker samt 
Folktingets folktingssekreterare och övriga ombudsmän har rätt att delta i sessionen och yttra 
sig, dock utan rösträtt. 
3. Folktingets session är offentlig om Folktinget inte beslutar annorlunda. 
4. Talmannen utser sekreterare och bestämmer om övriga praktiska angelägenheter på 
sessionen. 
 
9 § 
Utskott på sessionen 
1. Folktinget tillsätter nödvändiga utskott för att bereda ärenden som skall avgöras på 
sessionen. 
2. Utskotten består av ordförande och åtta medlemmar om sessionen inte beslutar 
annorlunda. Utskotten kallar sekreterare och hör vid behov sakkunniga. 
 
10 § 
Rätt att väcka förslag till styrelsen och till sessionen 
1. Folktingsledamöter har rätt att väcka förslag om Folktingets verksamhet till styrelsen som 
bör ta upp förslaget till behandling inom tre månader från det att förslaget kommit till kansliet. 
2. Folktingsledamöter kan också väcka förslag om Folktingets verksamhet direkt till 
sessionen, som efter beredning tar ställning till förslaget. Förslagen bör ställas i så god tid att 
styrelsen har möjlighet att behandla dem före sessionen. 
 
11 § 
Ledamöters rätt till ersättning 
1. Folktingsledamöter har rätt till ersättning för: 
– resekostnader mellan hemorten och den ort där Folktinget sammanträder 
– andra kostnader som direkt föranleds av deltagandet i sessionen 
– kostnader för kost och logi på sessionsorten medan sessionen pågår 
– inkomstbortfall som föranleds av deltagandet i sessionen. 
2. Ersättningsanspråken skall skriftligen lämnas till Folktinget. 



 
12 § 
Styrelse 
1. Folktinget har en styrelse som består av en ordförande, två vice ordförande samt minst 
fem och högst femton medlemmar samt personliga ersättare för dessa. Styrelsen väljs 
vartannat år vid ordinarie session. Styrelsens mandatperiod upphör när den session som 
följande gång beslutar om val av styrelse avslutas. 
2. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller någondera vice ordföranden och minst hälften 
av medlemmarna är närvarande. 
3. Styrelsen företräder Folktinget. Styrelsen skall sköta Folktingets angelägenheter i enlighet 
med lag, dessa stadgar och beslut av Folktingets session. 
4. I fråga om jäv och skadeståndsskyldighet för styrelsens medlemmar gäller vad som 
föreskrivs i föreningslagen (503⁄1989). 
5. Folktingets styrelse skall väljas så att den avspeglar de politiska styrkeförhållandena på 
sessionen. 
 
13 § 
Styrelsens beslutsordning 
1. Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet utom i frågor som är av ideologisk natur, 
då besluten kan om minst två av styrelsens medlemmar det kräver, fattas med konsensus. 
Konsensus innebär att besluten måste omfattas av majoriteten inom alla politiska 
grupperingar som är representerade i styrelsen. 
2. Med ärenden av ideologisk natur avses ärenden som berör inriktningen av Folktingets 
verksamhet och andra med detta jämförbara ärenden. 
 
14 § 
Arbetsutskott och övriga utskott 
1. Styrelsen tillsätter vid sitt första möte ett arbetsutskott och de övriga utskott som 
sessionen beslutat om. 
2. Arbetsutskottet består av ordföranden och de båda vice ordförandena samt två 
styrelseledamöter och de av styrelsen kallade utskottsordförandena. 
3. Arbetsutskottet bereder de ärenden som styrelsen skall ta upp till behandling och 
behandlar de frågor som kräver snabb lösning. Utskottet bör informera styrelsen om sina 
beslut. 
4. Arbetsutskottet övervakar de övriga utskottens verksamhet. 
5. Arbetsutskottet övervakar kansliets verksamhet och behandlar alla frågor som hör 
samman med kansliets arbete. 
6. Övriga utskott sköter de uppgifter som sessionen har beslutat om enligt de 
verksamhetsformer som styrelsen och arbetsutskottet fastställt. 
 
15 § 
Kansliet 
1. Folktinget har ett kansli för att sköta den löpande verksamheten. 
2. Kansliets arbete leds av folktingssekreteraren. 
3. Folktingssekreteraren anställs av styrelsen, de övriga ombudsmännen av arbetsutskottet 
och den övriga personalen av folktingssekreteraren. 
 
16 § 
Övrig verksamhet 
Folktingets kansli kan tillhandahålla tjänster för Svenska Finlands folktings garanter r.f., 
Svenska översättningsbyrån Ab och andra sammanslutningar med anknytning till Folktingets 
verksamhet. 
 


