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ATT STÄRKA, INFORMERA 
OCH NYSKAPA – OM 
SVENSKAN I FINLAND 
Svenskan i Finland är för oss en hjärtesak men samtidigt ett uppdrag. Folktinget vill 
värna, främja, stärka, garantera men också uppmuntra, informera och nyskapa.  Som 
ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland är vårt främsta 
uppdrag att främja de svenskspråkigas möjligheter att leva och verka på svenska i 
Finland. Men att stärka svenskans ställning är samtidigt en handling som leder till en 
levande tvåspråkighet och ett tolerant språkklimat.

Folktinget har ett händelserikt år bakom sig. Det har utspelats på arenor och torg, i 
utskottsrum och i maktens korridorer. Utlåtanden till myndigheter och höranden i 
riksdagen har varvats med sommarens diskussioner och jazzkonserter i Björneborg. 
Svenska dagen och Svenska veckan firades större än någonsin och kulminerade med 
huvudfesten som direktsändes på Yle Teema & Yle Fem. Att republikens president 
deltog och lyfte fram svenskans ställning som nationalspråk var en viktig markering.

Men alltför ofta under året har festen känts avlägsen, och tillvaron har mera liknat 
en kamp mot väderkvarnarna. Den sittande regeringen har gått i fel riktning då 
det gäller de språkliga rättigheterna. Besluten att flytta bort fulljouren från Vasa 
centralsjukhus och tingsrätterna från Borgå och Raseborg är svidande. Det blir 
allt svårare att rekrytera svenskkunnig personal och det kommer att äventyra 
möjligheterna att få använda sitt eget modersmål i kontakten med myndigheter.

Folktinget har alltid sett det som naturligt att alla i Finland ska få chansen att lära sig 
det andra nationalspråket. Därför kändes det onekligen som en förlust då regeringen 
gick in för det så kallade språkförsöket, där elever gavs möjligheten att ersätta 
svenskan med ett annat språk. 

Lyckligtvis har endast fem kommuner hakat på och knappt 500 elever omfattas 
därmed av försöket. Vi får se det här som ett tecken på att elever, föräldrar och 
kommunala beslutsfattare förstår svenskans betydelse. Med facit i hand så har 
språkförsöket faktiskt stärkt svenskan.

Nu är det dags att utnyttja detta momentum. Vi ska arbeta för att alla elever får lära 
sig svenska och finska så tidigt som möjligt och på ett nyskapande och roligt sätt. 
Språkduschar, språkbad, vänklasser och utbyten över språkgränser är några metoder. 

Alla vinner då vi bjuder på oss själva och bjuder in alla finländare att ta del av det 
svenska i Finland.  

Thomas Blomqvist Markus Österlund
folktingsordförande folktingssekreterare



Folktinget bjuder på 
svenskspråkig konsert 
med FlipFlop under 
Pori Jazz Kids festival.



INLEDNING
Finlands 100-årsjubileum och regeringens reformiver har genomsyrat Folktingets arbete. 
Svenska dagen och Svenska veckan firades stort under festliga former. Samtidigt har 
utmaningarna varit stora och flera av regeringens lagförslag kan få stora konsekvenser för den 
svenskspråkiga befolkningen i Finland.

är det enda tvåspråkiga skolhemmet som 
erbjuder specialundervisning i skolhemsmiljö 
i en genuint tvåspråkig region. Folktinget 
ansåg från första början att beslutet var oac-
ceptabelt och att det måste omprövas. Därför 
tillsattes en arbetsgrupp för att utveckla den 
svenskspråkiga skolhemsverksamheten, där 
Folktinget var representerat. Det enträgna 
arbetet har nu gett resultat, då arbetsgruppen 
enhälligt föreslår att det tvåspråkiga skolhem-
met ska bli kvar. 

Folktinget har deltagit aktivt i implemen-
teringen av nationalspråksstrategin. Det här 
har skett i samband med nationalspråks-
nätverkets möten, där Folktinget är ständig 
sakkunnig, i nära samarbete med justitiemi-
nisteriet och i direkta kontakter med övriga 
ministerier och myndigheter. 

Folktinget firade Finland 100  
med stor synlighet

Med anledning av Finlands 100-årsjubileum 
satsade Folktinget stort på flera kultureve-
nemang och synligheten i press och medier 
blev stor. Svenska dagen inleddes med två 
fullbokade barnkonserter på stadshuset i Hel-
singfors. Under dagen välkomnade Folktinget 
allmänheten till en paviljong på Centralgatan, 
bjöd på kaffe och erbjöd möjligheten att ”tala 
svenska på stan”. 

Svenska dagens huvudfest ordnades 
på Svenska Teatern i Helsingfors och blev 
historisk då festen direktsändes på Yle Teema 
& Yle Fem. Folktingets ordförande Thomas 
Blomqvist framförde välkomsthälsningen och 
republikens president Sauli Niinistö fram-
förde en hälsning där han poängterade vikten 
av att Finland har två levande nationalspråk. 

Jourreformen innebär att svenskspråkiga 
personers rätt till akut sjukvård på svenska 
i Österbotten försämras på ett sätt som inte 
är acceptabelt. Folktinget har förutsatt att 
regeringen beaktar republikens president 
Sauli Niinistös yttrande i samband med att 
hälso- och sjukvårdslagen stadfästes. Enligt 
president Niinistö kan jourtjänsterna överfö-
ras till Seinäjoki centralsjukhus enbart om det 
är säkerställt att patienter kan få service på 
svenska eller finska enligt eget val.

Tingsrättsreformen har inte tillgodosett 
de språkliga rättigheterna i tillräckligt hög 
grad och Folktinget har under höranden i 
lagutskottet och grundlagsutskottet riktat 
skarp kritik mot den bristfälliga beredningen 
och det nonchalanta förhållningssättet till 
de språkliga rättigheterna. I behandlingen av 
landskapsreformen har Folktinget argumen-
terat för att det planerade påverkansorganet 
för den språkliga minoriteten måste få en 
starkare formell ställning i landskapen för att 
kunna garantera svenskans ställning.

Inom utbildningen har yrkesutbildningsre-
formen och de regionala språkförsöken varit 
de största frågorna. För att bevaka de svenska 
intressena i yrkesutbildningsreformen har 
Folktinget ordnat flera möten med undervis-
nings- och kulturministeriet och också sam-
mankallat samtliga aktörer inom det svenska 
yrkesutbildningsfältet till rundabordsdis-
kussioner. Folktinget har arbetat för att de 
regionala språkförsöken inte ska förverkligas. 
Då det stod klart att regeringen skulle avge en 
proposition i frågan har Folktingets linje varit 
att språkförsöken ska bli så få och avgränsade 
som möjligt. 

Den svenska skolhemsservicen har under 
flera år varit hotad efter ett beslut att stänga 
Lagmansgården i Pedersöre. Lagmansgården 

Ålands sak är hela 
Finlands sak.
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I samband med festen utdelades Folktingets 
förtjänstmedaljer och fyra priser. Tove 
Jansson röstades i överlägsen stil fram som 
vinnare i priskategorin Århundrandets fin-
landssvensk. Svenska Teatern var reserverad 
till sista plats och en stor tv-publik följde med 
festen och njöt av tal, prisutdelningar och en 
högklassig musikunderhållning med en stor 
variation av artister. 

Folktinget deltog i juli för sjätte året i rad i 
politikerveckan SuomiAreena i Björneborg 
och byggde i samarbete med några andra 
organisationer upp en stor och inbjudande 
paviljong, Café Svenskfinland, där svenskan 
fick stor synlighet. Folktinget ordnade också 
en välbesökt diskussion med temat ”Recept 
för ett framgångsrikt Finland”. I samarbete 
med Pori Jazz bjöd vi på tre gratis jazzkonser-
ter, en av dem inom ramen för Pori Jazz Kids.

Helt nya koncept var Kysy live – Fråga live 
och X möter X. Med Kysy live – Fråga live bjöd 
Folktinget in till tvåspråkiga webbdiskus-
sioner kring olika teman och X möter X var 
ett samarbete mellan Svenska veckan och Yle 
X3M. Streamingen X möter X, där skådespela-
ren och imitatören Christoffer Strandberg 
stod för en show, som sågs av 8 000 elever och 
lärare i 42 skolor. 

Landskapet Åland

Ålandsfrågorna har haft en stor plats i Folk-
tingets arbete och på sessionen i Hangö i maj 
konstaterades att Ålands sak är hela Finlands 
sak. Relationerna mellan Åland och fastlandet 
har under den nuvarande regeringen utveck-
lats i en negativ riktning och är sämre än de 
varit på mycket länge. Folktingets ledamöter 
från Åland och andra åländska politiker har 

konstaterat att det är allt svårare att vinna 
gehör för åländska frågor i Helsingfors och att 
det har blivit allt svårare att kommunicera 
med finländska myndigheter på svenska. 
Folktinget har i sitt arbete understrukit att det 
är av stor vikt att regeringen i Finland uppfyl-
ler sina förpliktelser gentemot Åland och 
beaktar Ålands självstyrelse och särställning. 

Vår framtid

Under de senaste åren har Folktinget 
utvecklat ett nära samarbete med flera 
organisationer, förbund och föreningar inom 
tredje sektorn i Svenskfinland. Det är viktigt 
att vi samarbetar och arbetar mot samma 
mål för att hitta lösningar och visioner som 
kan förnya och revitalisera det viktiga arbete 
som sker i Svenskfinland. Som ett led i det 
här arbetet har Folktinget genomfört ett 
utbildningsprogram i framtidskompetens i 
samarbete med Svenska folkskolans vänner. 
Utbildningen som riktar sig till organisations-
ledare i svenskspråkiga förbund, fullbokades 
snabbt och har samlat ca 20 deltagare. 
Responsen från deltagarna har varit mycket 
positiv. Den har klart visat på behovet av ett 
sammanhang där ledare kan dela med sig av 
de utmaningar som finns inom organisations-
livet i Svenskfinland. Samtidigt har den gett 
möjlighet att tillsammans fundera på visioner 
och lösningar för framtiden. Den månatliga 
utbildningen fortsätter under våren 2018 med 
egna och inbjudna experter.
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Ett nytt Folkting
Ett nytt Folkting utsågs i april. Sju partier: 
Centern i Finland, Finlands socialdemokratis-
ka parti, Gröna förbundet, Kristdemokraterna 
i Finland, Samlingspartiet, Svenska folkpar-
tiet i Finland och Vänsterförbundet, deltog i 
mandatfördelningen. Partierna nominerade 
sammanlagt 273 kandidater från de fem 
valkretsarna: Helsingfors, Nyland, Åboland, 
Vasa och övriga Finland. Mandatfördelningen 
bestäms utgående från resultatet i kommu-
nalvalet. Antalet röster i kommunalvalet som 
getts till partiernas svenskspråkiga kandidater 
bestämmer fördelningen av ledamotsplat-
serna.

Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 
40 kvinnor och 35 män. Inför den kommande 
fyraårsperioden är mandatfördelningen föl-
jande (jämförelse med 2012 inom parentes): 
Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3), Finlands 
socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterför-
bundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Sam-
lingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Fin-
land 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet 
Åland har efter en stadgeändring 7 mandat i 
Folktinget. De åländska folktingsledamöterna 
utses av lagtingsledamöterna på Åland.

Det nya Folktinget samlades kort efter valet 
till sin första session i Hangö 12-13.5.

Folktingets session

I strålande solsken samlades Folktingets le-
damöter till session i stadshuset i Hangö den 
12–13 maj. Folktingets ordförande Thomas 
Blomqvist öppnade sessionen, stadsdirektör 
Denis Strandell framförde stadens hälsning 
och socialdemokraternas ordförande Antti 

Rinne inledde den livliga allmänpolitiska 
debatten. Sessionen behandlade sex motioner 
och antog en resolution som riktade hård 
kritik mot regeringen och dess reformer som 
klart försämrat svenskans ställning. Sessionen 
diskuterade jourreformen och förutsatte 
att regeringen beaktar det yttrande som 
republikens president gav i samband med 
stadfästandet av hälso- och sjukvårdslagen. 
Sessionen uppmanade även regeringen att 
uppfylla sina förpliktelser gentemot Åland 
och uppmärksammade också vikten av god 
undervisning i svenska i de finska skolorna. 
En försämring av möjligheterna att studera 
svenska skulle på ett negativt sätt påverka 
Finlands ställning i Norden.

Berättelse om motionerna från 
sessionen 2017

Motion nr 1 om en omfattande jour till Vasa
Beslutet om att inte tilldela Vasa centralsjuk-
hus rätten att ordna omfattande jour dygnet 
runt är otvetydigt ett av de mest omtvistade 
ur språklig synvinkel då det gäller vård- och 
landskapsreformen. Frågan bedömdes av 
Folktinget från första början vara både princi-
piellt och praktiskt viktig och Folktinget här 
därför konsekvent lyft upp frågan vid varje 
möjligt tillfälle. 

Folktinget hördes sammanlagt sex gånger 
i riksdagens grundlagsutskott, social- och 
hälsovårdsutskott samt förvaltningsutskott. 
Frågan om Vasa centralsjukhus rätt att till-
handahålla fulljour dygnet runt prioriterades 
konsekvent i samtliga höranden. Folktinget 
lyfte upp de grundlagsrelaterade problemen 
som den aktuella jourstrukturen medför 

 Session i ett soligt 
Hangö 12-13.5.
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och att det enda sättet att verkligen trygga 
de språkliga rättigheterna i vården är att 
definiera Österbottens landskap som ett av de 
landskap som får ordna omfattande jour dyg-
net runt. Dessutom argumenterade man för 
att grundlagsutskottets tidigare praxis, enligt 
vilken man av två likvärdiga alternativ bör 
välja det som bättre tillgodoser de språkliga 
rättigheterna, bör högaktas också i detta fall.

Grundlagsutskottet tog ställning till frågan i 
sitt utlåtande (GrUU 26/2017) i samband med 
behandlingen av vård- och landskapsrefor-
men. I utlåtandet omprövade man dock inte 
sin ställning i frågan jämfört med utlåtandet 
som gavs i samband med ändringen av jour-
strukturen i hälso- och sjukvårdslagen (GrUU 
63/2016). Man konstaterade att det är viktigt 
att de språkliga rättigheterna tillgodoses och 
man uppmanade till tilläggsutredningar 
för att försäkra sig om att patienterna kan få 
service också på svenska. I praktiken betyder 
grundlagsutskottets beslut dock att man 
befäst det att Vasa centralsjukhus inte ordnar 
omfattande jour dygnet runt. 

Enligt Folktinget var situationen inte till-
fredsställande, varken ur vårdsynvinkel eller 
ur juridisk synvinkel. För att noggrannare 
analysera beslutfattandet kring jourreformen 
och konsekvenserna för tolkningen av de 
språkliga rättigheterna, beställde Folktinget 
på hösten en utredning av professor emeritus 
Kaarlo Tuori. I utredningen ifrågasattes både 
ministerieberedningen och grundlagsutskot-
tets beslutsfattande i frågan. Närmare be-
stämt ansåg professor Tuori att man i ministe-
rieberedningen av ärendet utan vidare borde 
ha inkluderat den så kallade 12+1-modellen. 
Vidare ansåg Tuori att grundlagsutskottet inte 
ställde tillräckligt specifika krav på hur Öst-
erbottens landskapsinvånares språkliga rät-

tigheter i vården skulle tryggas inom ramen 
för modellen med 12 sjukhus som erbjuder 
fulljour dygnet runt. Folktinget kommer i 
samband med riksdagsbehandlingen av invå-
narinitiativet till stöd för Vasa centralsjukhus 
att ordna ett seminarium för att lyfta upp pro-
blematiken som aktualiserades i utredningen. 
Utredningen och diskussionen kring den är 
ett viktigt steg i Folktingets långsiktiga arbete 
för att få till stånd en förändring i jourstruk-
turen som skulle ge Vasa centralsjukhus och 
Österbottens landskap rätt att tillhandahålla 
omfattande jourtjänster dygnet runt.

Motion nr 2 om att de svenskspråkigas behov 
måste tryggas i organiseringen av framtidens 
tillväxttjänster
Folktinget har lagt stor vikt vid de kommande 
landskapens tillväxttjänster på svenska. 
Landskapen har organiseringsansvar för 
tillväxttjänsterna (företags-, arbets- och nä-
ringstjänster) inom respektive verksamhets-
område från 1.1.2020. Av de 18 landskapen är 
fem tvåspråkiga.

Riksdagens arbetslivs- och jämställd-
hetsutskott hörde Folktinget om den del av 
landskaps- och vårdreformen som gäller 
tillväxttjänsterna på våren. Under sommaren 
publicerade finansministeriet och social- och 
hälsovårdsministeriet ett utkast till färdplan 
för landskapens organisering. Det ledde till 
att Folktinget kontaktade förändringsledare 
Pauli Harju och diskuterade vikten av att 
färdplanen kompletteras med information 
om språkliga rättigheter. Folktingets initiativ 
fick ett positivt mottagande och resulterade 
i att vi sände en skrivelse om landskapens 
språkliga organisering till finansministeriet. 
Folktinget lyfte upp rätten till service på 
svenska gällande bland annat social- och 

 Mingel på Svenska 
Teatern 6.11
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hälsovårdstjänster, tillväxttjänster, upphand-
ling och digitalisering. Ministeriet följde upp 
ärendet och meddelade att skrivelsen sändes 
vidare till de arbetsgrupper som förbereder 
förändringsstöd till landskapen, så att de 
skulle kunna beakta Folktingets synpunkter 
och förslag. De kommande landskapens 
språkliga organisering har också diskuterats i 
Folktingets förvaltningsutskott vid utskottets 
möten på hösten. 

Vidare har Folktinget sänt ett utlåtande på 
eget initiativ till arbets- och näringsministe-
riet, där vi uppmärksammade ministeriet på 
att rätten till service på svenska gäller bland 
annat tillgången till tillväxttjänster, kundens 
valfrihet, demokratiska rättigheter och inte-
gration av invandrare. 

Regeringens förslag om ett påverkansorgan 
för den språkliga minoriteten i tvåspråkiga 
landskap har en direkt koppling till tillväxt-
tjänsterna. Orsaken till detta är att påverkans-
organet kommer att ha till uppgift att bland 
annat utreda, bedöma och fastställa vilka 
tjänster landskapets språkliga minoritet har 
behov av på sitt eget språk och följa tillgången 
till tjänsterna och deras kvalitet. 

Grundlagsutskottet har fastslagit att påver-
kansorganets formella ställning bör stärkas, 
eftersom landskaps- och vårdreformen kan 
leda till att den svenskspråkiga befolkningens 
språkliga rättigheter försvagas. Folktinget 
omfattar grundlagsutskottets ställningsta-
gande och har i sina utlåtanden till de berörda 
ministerierna lyft fram vikten av att det 
beaktas i lagberedningen.

Motion nr 3 om valbarheten till Folktinget 
Folktingets valordning (25§) begränsar val-
barheten till Folktinget till finska medborgare 
som på valdagen fyllt 18 år. Bestämmelsen 
är föråldrad och begränsande, eftersom 
nationalitet inte kan anses vara avgörande då 
man väljer representanter med uppgift att 
främja Finlands svenskspråkiga befolknings 
rättigheter och det svenska språkets ställning 
i Finland.

Folktinget ska, enligt beslut vid sessionen, 
inför följande folktingsval (mandatfördel-
ning) förbereda en ändring av valordningen 
i syfte att utvidga valbarheten till Folktinget 
till att motsvara innehållet i Kommunallagens 
§ 20 som definierar vem som har rösträtt i 
kommunalvalet. Ändringen av valordningen 
behandlas av styrelsen i början av år 2018.

Motion nr 4 om behovet av ett klarläggande 
ifråga om kunskapsläget och strategierna när 
det gäller tvåspråkiga skollösningar 
Sedan flera år tillbaka har en tidvis intensiv 
debatt om så kallade tvåspråkiga skolor, för 

och emot, förts. Som motivering anförs bland 
annat att tvåspråkiga familjer tvingas välja 
mellan den svenska och den finska skolan, 
att undervisningen i svenska i finska skolor 
länge fungerat bristfälligt och att elever i 
starkt svenskdominerade trakter haft svårt 
att lära sig finska. Det här vill man åtgärda 
genom att öppna den svenska skolan också 
för finska elever. Samlokaliserade lösningar 
har vuxit fram och experimentlustan har 
ökat. Samtidigt har man inte lyckats komma 
överens om entydiga definitioner av vad man 
menar eller åsyftar med en ”tvåspråkig” skola, 
eller tvåspråkig undervisning.

Enligt sessionens beslut ska Folktinget ar-
rangera ett framtidsseminarium kring ämnet 
tvåspråkiga skolor. Seminariet förverkligas 
våren 2018.

Motion nr 5 om att utveckla översättar- och 
tolkutbildningar för att garantera ett tvåspråkigt 
Finland 
Den examensinriktade undervisningen 
i språk och forskning i språk överfördes 
från Vasa universitet, som sedan 1980-talet 
bedrivit småskalig översättarutbildning från 
finska till svenska, till Jyväskylä universitet 
1.8. Vasa har utbildat översättare (från finska 
till svenska) på regional och nationell nivå. 
Kommer den nya huvudmannen att satsa på 
översättning och tolkning i den omfattning 
som Vasa gjort? Översättare och tolkar kom-
mer fortsättningsvis att behövas på nationell, 
regional och kommunal nivå.

Enligt beslut vid sessionen ska Folktinget 
uppmärksamma undervisnings- och kultur-
ministeriet på den uppkomna situationen, 
lyfta fram följderna av förändringarna och 
medverka till att de negativa effekterna 
av förändringen blir så små som möjligt. 
Folktinget har riktat ett brev till undervis-
nings- och kulturministeriet där Folktinget 
uppmärksammar ministeriet på ärendet och 
frågar vilka åtgärder ministeriet ämnar vidta 
gällande översättar- och tolkutbildningen för 
att även i framtiden garantera ett tvåspråkigt 
Finland.

Motion nr 6 om underlåtenhet att följa 
lagstiftningen
Folktinget fick i uppgift att kontakta Åbo 
stad och klargöra språklagstiftningen samt 
diskutera alternativ för hur Åbo stad bättre 
kunde betjäna på svenska. Motionen lyfte 
fram språkanvändningen i stadsfullmäktiges 
möteskallelser och protokoll, eftersom mö-
teshandlingarna inte översattes till svenska i 
enlighet med språklagen. 

Folktinget ser allvarligt på det faktum 
att Åbo stad har underlåtit att översätta 
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föredragningslistor och protokoll i sin 
helhet till svenska, trots att språklagen är 
entydig i frågan. Enligt 29 § språklagen ska 
fullmäktiges eller samkommunsstämmans 
möteskallelser och protokoll skrivas på finska 
och svenska. Föredragningslistan ska ingå i 
möteskallelsen på både finska och svenska. 
I stadens förvaltningsstadga ingår i 107 § en 
hänvisning till språklagen: ”Bestämmelser 
om språket i sammanträdeskallelser och 
protokoll för stadsfullmäktige och ett organ 
som är gemensamt för flera kommuner finns i 
språklagen.”. 

Folktingets förvaltningsutskott behandlade 
ärendet och diskuterade åtgärder: en skrivelse 
till Åbos kommande stadsdirektör och/eller 
ett besök hos staden under våren eller som-
maren 2018. Folktinget bistod även initiativ-
tagaren till motionen med material gällande 
tolkningen av språklagen. 

Motionären hade också diskuterat ärendet 
med ledande stadssekreteraren i Åbo, som 
gav löfte om att staden i fortsättningen skulle 
beakta skyldigheten att uppgöra mötesdo-
kumenten på svenska. Motionären ansåg 
med hänvisning till detta att det var befogat 
att invänta resultatet av diskussionen innan 
Folktinget vidtar åtgärder. Ledande stadsse-
kreteraren bekräftade senare att fullmäktiges 

föredragningslistor och protokoll skulle 
finnas översatta till svenska i sin helhet från 
och med år 2018 (intervju i ÅU 29.11.2017). 
Detta ledde emellertid inte till åtgärder 
från stadens sida. I januari 2018 gav ledande 
stadssekreteraren ett nytt besked om att 
föredragningslistan skulle finnas i sin helhet 
också på svenska inför fullmäktiges följande 
möte i februari (ÅU 27.1.2018). Ifall detta inte 
leder till resultat så kommer Folktinget att 
överväga nödvändiga åtgärder i samarbete 
med initiativtagaren till motionen. 

Ett positivt slutresultat gällande använd-
ningen av svenska i stadens möteshandlingar 
har betydelse också för de samkommuner och 
regionala organ som Åbo stad administrerar. 
Folktinget har kontaktat avfallshanterings-
nämnden i sydvästra Finland och kommer att 
granska språkanvändningen hos vissa andra 
organ inom samma region under våren.

Folktinget har lagt stort fokus vid processen 
kring landskapsreformen och de kommande 
landskapens språkliga organisering och 
hänvisar till svaret i samband med motion 
nr 2 för närmare information om denna 
verksamhet.
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FÖRVALTNING
Folktinget tog i slutet av året emot den glädjande nyheten att en tvåspråkig utbildning för 
nödcentralsoperatörer inleds i Vasa i augusti 2018. Utbildningsfrågan fick därmed en positiv lösning. 
Folktinget har upprepade gånger uppmärksammat inrikesministeriet på den stora bristen på 
svenskkunniga operatörer och framhållit att den tvåspråkiga utbildningen måste ordnas inom 
Svenskfinland. Antalet sökande visar att utbildningen väcker ett stort intresse. Sammanlagt 368 
personer sökte till utbildningen med studieplatser för 16 studerande!

Landskapsreformen
Efter en omfattande beredning avlät reger-
ingen slutligen propositionen med förslag 
till vård- och landskapsreform till riksdagen 
i mars. Huvuddelen av reformen gick i och 
med det över till riksdagsbehandling, och för 
Folktinget markerade det början på en räcka 
av höranden i riksdagen. Grundlagsutskot-
tet hörde Folktinget två gånger under våren. 
Dessutom hörde riksdagens förvaltningsut-
skott samt arbetslivs- och jämställdhetsut-
skott Folktinget en gång under samma tid. I 
det senare utskottet behandlades den del av 
landskapsreformen som gäller de så kallade 
tillväxttjänsterna. Folktinget framhöll bland 
annat att det planerade påverkansorganet för 
den språkliga minoriteten måste få en star-
kare formell ställning inom de tvåspråkiga 
landskapen. 

Folktinget började under våren vidare 
intensifiera arbetet med att främja genom-
förandet av de språkliga rättigheterna på 
landskapsnivå. Som ett led i detta besökte för-
valtningsutskottet Nylands förbund i mars för 
att diskutera tillsammans med förändringsle-
dare Markku Sovala och förvaltningschef Inka 
Tikkanen-Pietikäinen det praktiska imple-
menterandet av de språkliga rättigheterna i 
den kommande landskapsstrukturen. 

I juli konstaterade riksdagens grundlagsut-
skott att påverkansorganets formella ställning 
bör stärkas så att det blir ett nämndliknande 
organ. Trots detta har finansministeriet hållit 
fast vid sin ståndpunkt om att inte ändra 
organets ställning i lagförslaget. 

Folktinget har också gett flera utlåtanden 
på eget initiativ. Digitalisering av offentliga 
tjänster är ett av regeringen Sipiläs spetspro-
jekt och har stor betydelse bland annat för 

 I behandlingen av 
landskapsreformen 
har Folktinget 
argumenterat för 
att det planerade 
påverkansorganet 
måste få en 
starkare formell 
ställning i 
landskapen för att 
kunna garantera 
svenskans 
ställning.

de kommande landskapen. I sitt utlåtande 
om elektronisk ärendehantering förutsatte 
Folktinget att alla elektroniska tjänster, som 
ingår i de statliga myndigheternas och de 
tvåspråkiga kommunala myndigheternas 
tjänsteutbud, ska fungera i sin helhet på både 
finska och svenska. 

Även om både de elektroniska tjänsterna 
och landskapets tillväxttjänster kommer 
att ha en stor betydelse för invånarna i de 
nya landskapen, så saknade båda förslagen 
en bedömning av språkliga konsekvenser. 
Folktinget lyfte därför starkt fram vikten av 
språkliga konsekvensbedömningar i sina 
ställningstaganden. Som ett led i landskaps-
reformen publicerade finansministeriet och 
social- och hälsovårdsministeriet ett utkast 
till färdplan för landskapens organisering. 
Folktinget diskuterade vikten av att färd-
planen kompletteras med information om 
språkliga rättigheter med förändringsledare 
Pauli Harju. Folktingets initiativ fick ett 
positivt mottagande och resulterade i att vi 
sände en skrivelse om landskapens språkliga 
organisering till finansministeriet. Ministeriet 
följde upp ärendet och meddelade att skrivel-
sen sändes vidare till de arbetsgrupper som 
förbereder förändringsstöd till landskapen.

På senhösten deltog Folktinget i minis-
teriets workshop och diskussion om påver-
kansorganet för den språkliga minoriteten. 
Ytterligare hörde förvaltningsutskottet 
justitieministeriets språkrättsråd Corinna 
Tammenmaa som sakkunnig och fick ta del av 
allt väsentligt som gällde beredningen kring 
påverkansorganet. 
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Tingsrättsreformen
Tingsrättsreformen utgjorde ett av de mest 
omdebatterade lagförslagen ur språklig 
synvinkel. Regeringen fortsatte beredningen 
av reformen trots betydande kritik bland 
annat gällande hur de språkliga rättigheterna 
tillgodoses inom reformen. Under våren avlät 
man propositionen till riksdagen, och både 
lagutskottet och grundlagsutskottet hörde 
Folktinget. Folktinget kritiserade förslaget 
i hårda ordalag på grund av en bristfällig 
beredning och ett nonchalant förhållningssätt 
till de språkliga rättigheterna. 

Riksdagen antog förslaget till tingsrättsre-
form i slutet av året. Av de sju tingsrätter som 
dras in är tre tvåspråkiga: Karleby, Raseborg 
och Borgå. Dessutom dras fyra sessionsplatser 
in på tvåspråkiga orter: Jakobstad, Kristi-
nestad, Kimitoön och Kyrkslätt. När det gäller 
tingsrätten i Vasa ändras majoritetens språk 
inom domkretsen från svenska till finska. Det 
här leder bland annat till att antalet auskulte-
ringsplatser för svenskspråkiga tingsnotarier 
minskar från fem till två, dessa vid Ålands 
tingsrätt. 

Avsikten är att domstolsväsendet kan gå in 
för kompenserande arrangemang, såsom ett 
visst antal notarieplatser med behörighets-
villkoret utmärkta kunskaper i svenska vid 
de tvåspråkiga tingsrätterna. Men riksdagens 
beslut att dra in tingsrätter med välfung-
erande rättstjänster på finska och svenska är 
inte acceptabelt och visar att en majoritet av 
riksdagsledamöterna inte har fäst vikt vid 
hur svenskspråkiga personers rättsskydd och 
språkliga rättigheter ska kunna tillgodoses i 
framtiden.

Reform av åklagarväsendet
Enligt justitieministeriets riktlinjer kommer 
åklagarväsendet att organiseras under ett 
ämbetsverk i landet. Ministeriet har för avsikt 
att inrätta en riksomfattande åklagarmyndig-
het med fem åklagardistrikt i stället för de 
nuvarande elva regionala åklagarämbetena 
på fastlandet och i landskapet Åland. Folk-
tinget gav ett utlåtande på eget initiativ och 
kommenterade bland annat den planerade 
åklagarmyndighetens namn på svenska. Vi 
betonade starkt att det måste finnas åklagar-
tjänster med behörighetsvillkoret utmärkta 
kunskaper i svenska även i fortsättningen och 
att antalet sådana tjänster inte får minskas 
genom reformen. Dessutom konstaterade 
Folktinget att förslaget måste kompletteras 
med en språklig konsekvensbedömning. 

Justitieministeriet bad Folktinget om 
utlåtande gällande den fortsatta beredningen. 
I det nya förslaget hade myndighetens namn 
ändrats till Åklagarmyndigheten i enlighet 
med Folktingets ställningstagande. I förslaget 
ingick också åklagartjänster med särskilda 
språkkunskapsvillkor gällande svenska språ-
ket, vilket Folktinget noterade med tillfreds-
ställelse. Däremot saknades fortsättningsvis 
en bedömning av språkliga konsekvenser, 
varför Folktinget ännu en gång hade orsak att 
anmärka på brister i beredningen. Justitie-
ministeriet har senare (25.1.2018) meddelat 
Folktinget att förslaget har kompletterats med 
en språklig konsekvensbedömning. 

 Folktingets 
förvaltningsutskott på 
besök hos Nylands 
förbund i mars.
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Utlåtanden och skrivelser
1.2.2017 Utlåtande om riktlinjerna för 

användningen av språk och 
översättning i statsrådet till stats-
rådets kansli

23.2.2017 Utlåtande om ändring av lagen 
om samservice inom den offent-
liga förvaltningen till riksdagens 
förvaltningsutskott

23.3.2017 Kommentarer till mellanrappor-
ten om framtidens kommun till 
finansministeriet

13.4.2017 Utlåtande om komplettering av 
lagutkastet om finansiering av 
landskapen till finansministeriet

26.4.2017 Utlåtande om lag om regionut-
veckling och tillväxttjänster till 
arbets- och näringsministeriet

19.6.2017 Utlåtande om landskapsrefor-
mens fas II till finansministeriet

18.8.2017 Utlåtande om förslag till ny lag 
om åklagarväsendet till justitie-
ministeriet

26.9.2017 Utlåtande om elektronisk ärende-
hantering till finansministeriet 

20.10.2017 Utlåtande om regionutveckling 
och landskapets tillväxttjänster 
till arbets- och näringsministeriet

17.11.2017 Skrivelse om landskapens språkli-
ga organisering till finansministe-
riet

27.11.2017 Utlåtande gällande statsrådsför-
ordning om Åklagarmyndigheten 
till justitieministeriet

Höranden 
8.3.2017 Tingsrättsreformen i riksdagens 

lagutskott
23.3.2017 Tingsrättsreformen i riksdagens 

grundlagsutskott
28.3.2017 Landskapsreformen i riksdagens 

grundlagsutskott 
4.4.2017 Arbetskraftsservicen i landskaps-

reformen i riksdagens arbetslivs- 
och jämställdhetsutskott

27.4.2017 Landskapsreformen i riksdagens 
förvaltningsutskott

ÅRET MED FOLKTINGET •  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 13
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UTBILDNING
Inom utbildningen har yrkesutbildningsreformen, den största reformen inom utbildningssektorn på 
20 år, och det regionala språkförsöket präglat arbetet. Folktinget har också aktivt deltagit i 
arbetsgruppen Statens skolhem – utvecklande av den svenskspråkiga skolhemsservicen som 
Institutet för hälsa och välfärd fick i uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet att tillsätta. 

Yrkesutbildningsreformen 
Folktinget träffade i januari med anledning av 
yrkesutbildningsreformen Mika Tammilehto, 
överdirektör för avdelningen för yrkesutbild-
ning, vid utbildnings- och kulturministeriet. 
Vid träffen poängterade Tammilehto att det 
behövs mera samarbete och en bättre sam-
ordning av utbildningsprogram och utbild-
ningar på svenska. Folktinget tog därför initia-
tiv till att arrangera en rundabordsdiskussion 
kring yrkesutbildningen i Svenskfinland. 
Till diskussionen kallades representanter för 
samtliga aktörer inom det svenskspråkiga 
yrkesutbildningsfältet.

Rundabordsdiskussionen hölls i mars. I 
diskussionen deltog representanter för YA!, 
Prakticum, Axxell, Kristliga folkhögskolan 
i Nykarleby, Fria kristliga folkhögskolan, 
Vamia, Optima, Point College, Inveon och 
Norrvalla/Solvalla. Överdirektör Mika Tam-
milehto och projektkoordinator Saara Ikkelä 
från undervisnings- och kulturministeriet 
deltog i diskussionen. På deltagarnas begäran 
ordnades en uppföljande diskussion i juni. 
Till den uppföljande diskussionen kallades 
som extern sakkunnig riksdagsledamot Sari 
Multala, medlem i riksdagens kulturutskott, 
för att vidare diskutera reformen.

Regionala försök med det andra 
inhemska språket

När riksdagen förkastade medborgarinitiati-
vet om att göra svenskan till ett valbart ämne 
på alla skolstadier år 2014 godkändes en kläm 
om att utreda de lagstiftningsmässiga möjlig-
heterna till regionala försök med att utvidga 
språkutbudet utan obligatoriska studier i det 

andra nationalspråket. Det så kallade språk-
försöket är ett spetsprojekt för kompetens och 
utbildning och en del av regeringen Sipiläs 
regeringsprogram.

Folktinget har i enlighet med verksam-
hetsplanen fortsatt arbeta för att de regionala 
språkförsöken inte ska förverkligas, och ifall 
att de genomförs, att de blir så få och begrän-
sade som möjligt.

Folktinget lämnade i juni, till undervis-
nings- och kulturministeriet, ett utlåtande 
om lagen om temporär ändring av lagen 
om grundläggande utbildning, försök med 
att utvidga språkurvalet utan obligatoriska 
studier i det andra nationalspråket. Propo-
sitionen utmynnade slutligen i en lag om 
försök som gäller det andra inhemska språket 
i den grundläggande utbildningen. Folktinget 
deltog i oktober i grundlagsutskottets och i 
november i kulturutskottets hörande. Inför 
dessa möten lämnade Folktinget ett skriftligt 
yttrande i ärendet.

Handlingsplan för den svenska 
utbildningssektorn i Finland 

En handlingsplan för den svenska utbild-
ningssektorn i Finland godkändes. Hand-
lingsplanen, som ska skapa en struktur för 
Folktingets arbete gällande utbildningsfrågor, 
omfattar alla utbildningsnivåer, från små-
barnspedagogik till universitet. Planen är en 
fortsättning på det strategiarbete som inletts 
redan tidigare inom utbildningssektorn vid 
Folktinget.

Språkförsöket står i 
strid med 
nationalspråks-
strategin som säger 
att språk inte ska 
ställas mot 
varandra och att 
ingen ska fråntas 
rätten att lära sig 
landets båda 
nationalspråk.
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Utlåtanden och skrivelser
17.2.2017 Utlåtande till undervisnings- och 

kulturministeriet om ändring av 
gymnasielag och lag om finan-
siering av undervisnings- och 
kulturverksamhet

3.4.2017 Yttrande till riksdagens kulturut-
skott om ändring av gymnasiela-
gen och lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverk-
samhet

16.5.2017 Utlåtande till undervisnings- och 
kulturministeriet om förslag till 
lagar om ändring av universitets-
lagen och yrkeshögskolelagen 
samt lag om införande av en lag 
om ändring av universitetslagen

5.6.2017 Utlåtande till undervisnings- och 
kulturministeriet om förslag till 
lag om temporär ändring av lagen 
om grundläggande utbildning, 
försök med att utvidga språkur-
valet utan obligatoriska studier i 
det andra nationalspråket.

31.8.2017 Utlåtande till utrikesministeriet 
om utkast till Finlands femte 
periodiska rapport om genomför-
andet av europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk.

21.9.2017 Utlåtande till riksdagens 
kulturutskott gällande lag om 
ändring av universitetslagen och 
yrkeshögskolelagen samt lag om 
införande av en lag om ändring av 
universitetslagen. 

9.10.2017 Yttrande till riksdagens grund-
lagsutskott om lag om ett försök 
som gäller det andra inhemska 
språket i den grundläggande 
utbildningen.

20.11.2017 Yttrande till riksdagens kultur-
utskott om lag om ett försök 
som gäller det andra inhemska 
språket i den grundläggande 
utbildningen.

Höranden
11.10.2017 Språkförsöket i riksdagens grund-

lagsutskott
21.11.2017 Språkförsöket i riksdagens kul-

turutskott
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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
Social- och hälsovården var återigen föremål för ett antal större lagstiftningsreformer. Reformen 
berörde delvis kärnområdet för social- och hälsovårdsreformen, särskilt lagstiftningen om valfrihet 
inom social- och hälsovården, men även ett flertal övriga mindre relaterade lagstiftningsförslag var 
upp till behandling. 

Vård- och landskapsreformen
Efter en extensiv beredning avgav regeringen 
slutligen i mars propositionen med förslag 
till vård- och landskapsreform. Huvuddelen 
av reformen gick i och med det över till riks-
dagsbehandling och för Folktinget markerade 
det början på flera höranden i riksdagen. 
Folktinget hördes under våren två gånger i 
grundlagsutskottet och två gånger i social- 
och hälsovårdsutskottet. 

Beredningen av lagen om valfrihet inom 
social- och hälsovården var det enskilt mest 
betydelsefulla lagstiftningsprojektet då 
betydande uppdateringar av lagen kom på 
offentlig utlåtanderemiss två gånger under 
året. Båda utkasten innehöll bestämmelser 
som hade inneburit omvälvande förändringar 
för den offentligt finansierade social- och 
hälsovården och behandlades därför ingå-
ende i Folktinget. Utkasten innehöll flera 
element som orsakade livlig diskussion inom 
de organ som behandlade utkasten. Särskilt 
omdebatterades bestämmelserna om den så 
kallade tvångsbolagiseringen (första utkastet) 
av den offentliga vården och servicesedlarnas 
roll inom specialsjukvården (andra utkastet). 
Glädjande nog kunde man i fråga om båda 
remisserna i efterhand konstatera att Folk-
tingets åsikt beaktats på flera punkter så att de 
språkliga rättigheterna i efterföljande utkast 
har fått ett mer ändamålsenligt utförande. 

Omstruktureringar inom 
specialsjukvården

Regeringen fortsatte arbetet med att bereda 
omstruktureringen av specialsjukvården i 
form av förordningen om arbetsfördelning 

och centralisering av vissa uppgifter inom 
den specialiserade sjukvården. Arbetet kan 
ses som en fortsättning på den omdebat-
terade jourreformen som drevs igenom år 
2016 och som innebar en begränsning av 
den omfattande jourverksamheten i Vasa 
centralsjukhus.

Genom den så kallade centraliseringsför-
ordningen föreslogs en rad förändringar i 
arbetsfördelningen i specialsjukvården som, i 
kombination med att förslaget saknade en be-
dömning av konsekvenserna för de språkliga 
rättigheterna, ledde till en rad frågetecken 
och farhågor om att reformen kraftigt kunde 
försämra tillgången till vård på svenska. Sär-
skilt väckte de mindre tvåspråkiga regionala 
sjukhusens situation i och med reformen oro 
då deras rätt att göra bland annat operationer 
som kräver anestesi begränsades. Folktinget 
ställde sig följaktligen kritiskt både till refor-
mens innehåll och till det att den helt saknade 
språkligt perspektiv. 

Jourreformen, närmare bestämt det att 
Vasa centralsjukhus inte fick rätt att handha 
omfattande jour dygnet runt, orsakade fort-
sättningsvis diskussion. För att noggrannare 
analysera beslutfattandet kring jourrefor-
men och de juridiska konsekvenserna för 
språklagstiftningen, beställde Folktinget en 
utredning av professor emeritus Kaarlo Tuori. 
I utredningen ifrågasattes både ministe-
rieberedningen och grundlagsutskottets 
beslutsfattande i frågan. Under slutet av året 
planerades ett miniseminarium för att lyfta 
upp problematiken som aktualiserades i 
utredningen.

I Kaarlo Tuoris 
utredning 
ifrågasattes både 
ministerie-
beredningen och 
grundlagsutskottets 
beslutsfattande i 
frågan om Vasa 
centralsjukhus.
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Språkliga rättigheter  
inom myndigheternas  
elektroniska tjänster

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott 
gjorde år 2016 en anmälan till justitiekanslern 
med anledning av att de språkliga rättighe-
terna inte tillgodoses inom ramen för det 
nationella hälsoarkivet Kanta. Processen fort-
satte och justitiekanslerns sände en begäran 
om bemötande av ett utlåtande upprättat av 
Social- och hälsovårdsministeriet. Folktinget 
framhöll att de språkliga rättigheterna bör 
tillgodoses också inom den digitala servicen 
och att de tekniska lösningarna och interak-
tionen mellan den digitala servicen och den 
egentliga myndighetsservicen bör integreras 
så att rättigheterna tillgodoses i praktiken. 
Biträdande justitiekansler Kimmo Hakonen 
gav på hösten sitt beslut där han konstaterade 
att patientens språkliga rättigheter bör 
tillgodoses, dock inom ramen för vad som kan 
anses skäligt ur ekonomisk synvinkel. Tyvärr 
tog biträdande justitiekansler Hakonen inte 
ställning till de mer konkreta problemställ-
ningarna.

Stödmaterial till landskapen

Som en del av den statliga beredningen inför 
vård- och landskapsreformen utarbetades 
stödmaterial till förmån för de nuvarande 
förberedelserna i landskapen, de kommande 
temporära landskapen och till stöd för de 
kommande egentliga landskapens service-
produktion och förvaltning. Folktinget erfor 
att stödmaterialet i dess olika former saknade 
innehåll om de språkliga rättigheterna och 
skyldigheterna och implikationerna av dessa 
för de tvåspråkiga (och enspråkigt finska) 
landskapen. Folktinget tog initiativet att ta 
fram material om de språkliga rättigheterna 
som sedan sammanställdes och sändes till 
finansministeriet som hade ansvaret att koor-
dinera arbetet. Både initiativet och materialet 
togs väl emot på ministeriet. 

Utlåtanden
23.3.2017 Utlåtande om lag om elektronisk 

behandling av kunduppgifter 
inom social- och hälsovården till 
social- och hälsovårdsministeriet

28.3.2017  Utlåtande om lag om valfrihet 
inom social- och hälsovården till 
social- och hälsovårdsministeriet

12.4.2017 Utlåtande om lag om gränsöver-
skridande hälsovård till social- 
och hälsovårdsministeriet

16.6.2017 Utlåtande om statsrådets förord-
ning om arbetsfördelning och 
centralisering av vissa uppgifter 
inom den specialiserade sjukvår-
den till social- och hälsovårdsmi-
nisteriet

30.6.2017 Utlåtande om lag om särskild 
service med anledning av 
funktionshinder till social- och 
hälsovårdsministeriet

15.12.2017 Utlåtande om lag om valfrihet 
inom social- och hälsovården till 
social- och hälsovårdsministeriet

Höranden 
28.3.2017 Social- och hälsovårdsreformen i 

riksdagens grundlagsutskott
2.5.2017 Social- och hälsovårdsreformen 

i riksdagens social- och hälso-
vårdsutskott

31.5.2017 Social- och hälsovårdsreformen 
samt valfrihetslagstiftningen i 
riksdagens grundlagsutskott

2.6.2017 Social- och hälsovårdsreformen 
samt valfrihetslagstiftningen 
i riksdagens social- och hälso-
vårdsutskott
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UNGDOM BYTTES TILL 
KULTUR OCH MEDIA
Folktingets ungdomsutskott hade ingen verksamhet och Folktingets styrelse föreslog för sessionen i 
Hangö att ersätta Folktingets ungdomsutskott med ett kultur- och medieutskott för att göra en 
satsning på det svenskspråkiga kultur- och mediefältet i Finland. 

Det ansågs finnas ett behov av en 
finlandssvensk samsyn och en arena 
för diskussion som vid behov kan 
utmynna i handling. 

Ett av utskottets uppdrag var att följa upp 
konsekvenserna av samgången mellan Yle 
Fem och Yle Teema och det faktum att det 
inte längre finns en egen svensk tv-kanal i 
Finland. Utskottet har också i uppdrag att 
påbörja arbetet kring Folktingets 100-års-
historik, vilken ska vara klar till Folktingets 
jubileumsår 2019. Kultur- och medieutskottet 
hade ett möte under hösten.

 Alla fick skriva sitt 
favoritord på svenska 
under Svenska dagens 
kaffekalas i centrala 
Helsingfors.
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 Paneldiskussion. 
 Pirjo Lahdenperä. 
 Mats Trondman. 
 Deltagare på de andra finlandssvenska 
integrationsdagarna på Hanaholmen.
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INTEGRATION AV 
INVANDRARE PÅ SVENSKA
Folktinget informerade fortgående om de språkliga rättigheterna i integrationsprocessen, om 
integrationsstigarna i Svenskfinland, och gav stöd åt enskilda personer i deras kontakt till 
integrationsmyndigheter. 

Integrationsforumets verksamhet 
Integrationsforumet har hållit två möten 
där olika aktuella frågor diskuterats. Diskus-
sionerna inleds alltid av experter inom inte-
gration. Ritva Mertaniemi (projektchef för 
En bra start i Österbotten) och Anna Bruun 
(konsultativ tjänsteman vid Arbets- och 
näringsministeriet) samt Lilian Ivars (integra-
tionskoordinator) har fungerat som inledare 
vid rundabordsdiskussionerna. Temat för det 
första mötet var yrkesbrist, arbetsmarknad 
och validering. Inom ramen för det andra 
mötet fördes en diskussion om invandrarko-
ordinatorernas roll i Svenskfinland. 

De finlandssvenska 
integrationsdagarna 

De finlandssvenska integrationsdagarna 
arrangerades 27-28.11. I år ordnades konferen-
sen i samarbete med Bildningsalliansen 
och Hanaholmen. Seminariet ägde rum på 
Hanaholmen. Integrationsdagarna lockade 
120 deltagare från hela Svenskfinland. Målet 

med integrationsdagarna är att ge deltagarna 
en möjlighet att ta del av internationella, 
nordiska och nationella erfarenheter av 
integration. 

Huvudföreläsare var Mats Trondman, 
professor, som talade om ”Skolkultur som 
möjlighetsstruktur” och Pirjo Lahdenperä, 
emerita professor i pedagogik, som lyfte upp 
temat ”Från monokulturellt till interkul-
turellt synsätt inom kommunerna”. Temat 
under den första dagen var hur landskapsre-
formen påverkar integrationen i Svenskfin-
land och under den andra dagen utbildning. 
Under den andra dagen ordnades också ett 
projekttorg för att visa på mångfalden av in-
tegrationsprojekt i Svenskfinland. Responsen 
på integrationsdagarna var mycket positiv 
och intresset för att dagarna ordnas också i 
fortsättningen är stort.

Integration betyder 
så mycket mer än 
bara sysselsättning, 
allt löses inte 
genom att en 
invandrare har ett 
jobb. Det gäller att 
även på svenska gå 
från integration till 
etablering. 
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I det regniga 
novembervädret var 
det många som gärna 
kom och drack en kopp 
kaffe ”på svenska”.



SPRÅKSKYDD
Folktinget tog emot 110 anmälningar. Anmälningarna berörde bland annat social- och hälsovård, 
språket i samband med omhändertagandet av ett barn, språkkraven för offentligt anställda och 
avsaknaden av översättningar från ministerierna. Folktinget kontaktades också ofta av personer som 
önskade diskutera sina språkliga rättigheter, utan att de gjorde en direkt anmälan. 

Språkskyddssekreteraren samarbetade med 
olika aktörer för att främja medvetenheten 
om de språkliga rättigheterna hos medbor-
garna. Samarbetet med justitieministeriets 
enhet för demokrati, språk och grundläg-
gande rättigheter är fortsättningsvis viktigt, 
precis som samarbetet med Kommunförbun-
det och diskrimineringsombudsmannens 
kansli. 

Exempel på språkskyddsärenden

Social- och hälsovård 
Betydelsen av att patient och personal förstår 
varandra är synnerligen viktigt när det gäller 
en persons hälsa och välfärd. Under året kom 
många anmälningar, främst från Nyland och 
Egentliga Finland, gällande informationen 
om social- och hälsovård på svenska. Såväl 
kallelser till läkarbesök eller undersökningar 
som recept och provresultat sändes ofta 
enbart på finska trots att patienterna önskade 
få service på svenska. 

En person vars fru fått sina provresultat 
från en läkarundersökning var i kontakt med 
Folktinget. Kvinnan var inte född i Finland, 
men hade registrerat svenska som sitt kon-
taktspråk. Trots detta sändes provresultaten 
till henne på finska, vilket i praktiken innebar 
att hon inte personligen kunde ta del av resul-
taten eftersom hon inte kunde en tillräckligt 
bra finska och därför uttryckligen önskat få 
informationen från läkaren på svenska. 

I ett annat fall hade en person bosatt i Åbo 
fått kallelse till tandläkaren med medföljande 
information om var och när patienten skulle 
infinna sig på finska. När Folktinget kontak-
tade Åbo stads tandläkare visade det sig att 
felet fanns i datasystemet, eftersom systemet 

endast hade ett fält som var möjligt att fylla 
i för vårduppgifterna. Följaktligen ifylldes 
uppgifterna alltså enbart på finska. Felet är 
idag påpekat för såväl patientombudsmannen 
som den ansvariga instansen. 

Äldreomsorg och hemvård 
Enligt lagen om stödjande av den äldre be-
folkningens funktionsförmåga och om social- 
och hälsovårdstjänster är tvåspråkiga kom-
muner och samkommuner skyldiga att ordna 
äldreomsorg på det språk som den äldre 
önskar. I samband med senaste upphand-
lingsomgång i Åbo kontaktades Folktinget när 
staden inte ansåg det nödvändigt att beakta 
språket när en äldre persons boende bestäms. 

Folktinget har kontaktats upprepade gånger 
av personer vars anhöriga inte fått hemvård 
på svenska i Helsingfors. Folktinget har därav 
ett flertal gånger varit i kontakt med Helsing-
fors stad. Också Svenska Pensionärsförbundet 
har uppmärksammat saken och anmält 
frågan till Justitieombudsmannen. 

Språkkrav för offentligt anställda 
I samband med att en ny överläkare skulle 
anställas i Åbo kontaktades Folktinget. Åbo 
stad ville i samband med anställningsproces-
sen frångå språkkraven för att ge så många 
personer som möjligt möjligheten att söka 
tjänsten. Trots Folktingets råd och hänvis-
ningar till bland annat Justitieministeriets 
rekommendation om beaktande av språk-
kunskaper vid anställningar och lagen om 
språkkunskaper för offentligt anställda valde 
Åbo att inte ta i beaktande språkkunskaperna 
vid anställningen av överläkare. I ett senare 
skede valde också Åbo stad att frångå språk-
kraven i samband med anställandet av en ny 
stadsdirektör. 

Genom att ge råd 
åt personer som 
kontaktar oss och 
genom att vara i 
kontakt med 
myndigheterna och 
påminna dem om 
deras språkliga 
skyldigheter önskar 
Folktinget skapa en 
större medvetenhet 
om hur 
språklagstiftningen 
fungerar i 
vardagen. 
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Omhändertagande av barn 
Folktinget nåddes av en anmälan där ett 
barn i Nyland omhändertagits av väktare 
som rörde sig på stan. Barnet fördes av väk-
tarna till tillnyktringsstationen och från 
tillnyktringsstationen till polisen. Efter detta 
kontaktade de sociala myndigheterna den 
ansvariga föräldern. All kommunikation 
såväl med barnet som med föräldern skedde 
genomgående på finska. Dokumentationen 
föräldern erhållit i sammanhanget har också 
varit endast på finska. I tillnyktringsstatio-
nens utlåtande, som föräldern senare fick ta 
del av, fanns dessutom en osaklig kommentar 
om att barnet krävt att få service på svenska. 
Föräldern reagerade själv på den bristande 
svenskspråkiga servicen och beslöt sig för att 
vara i kontakt med socialombudsmannen i 
Helsingfors. Socialombudsmannens kunska-
per i svenska var dock så pass begränsade att 
socialombudsmannen inte kunde redogöra 
för hur föräldern kunde gå vidare i frågan. 

Folktinget såg mycket allvarligt på fallet 
och skickade ett utlåtande till de berörda in-
stanserna. Hittills har endast polisen reagerat 
på Folktingets utlåtande. Positivt är ändå att 
tillnyktringsstationens ledande personal är 
enligt föräldern väl medvetna om den bris-
tande service på svenska de för tillfället kan 
erbjuda och målet är att förbättra situationen. 

Ministeriernas avsaknad av översättningar
En ny fråga som aktualiserats är avsaknaden 
av information på svenska i samband med 
att ministerierna önskar utlåtanden om nya 
lagförslag, utlåtanden om olika nationella 
program eller utlåtanden om nationella 
riktlinjer i varierande frågor. Privatpersoner 
och organisationer erbjuds idag ofta att ta 
del av lagförslag, nationella program och 
riktlinjer via lausuntopalvelu.fi. Tyvärr haltar 
den svenska informationen på webbsidan och 
Folktinget har kontaktats upprepade gånger 
om att informationen om vad man ombeds ta 
ställning till inte finns tillgänglig på svenska. 
Alternativt kan också informationen på 
svenska vara mycket begränsad. Som ett 
konkret exempel kan nämnas att frågorna pri-
vatpersonen eller organisationen förväntas ta 
ställning till inte är översatta till svenska. Det 
framgår inte heller i informationen på webb-
sidan att organisationen eller privatpersonen 
får besvara frågorna på våra två nationalspråk. 

Folktinget har varit i kontakt med de berör-
da ministerierna och påpekat avsaknaden av 
information på svenska, samt att de svenska 
uppgifterna ofta varit bristfälliga. Ett flertal 
gånger har det resulterat i att informationen 
översatts och att svarstiden för svensksprå-
kiga har förlängts. Oroväckande är ändå 

att avsaknaden av information på svenska 
gällande lagförslag, nationella riktlinjer och 
program tycks vara en ny trend, eftersom 
det är ett flertal ministerier som inte tagit i 
beaktande att informationen bör översättas. 

Grundläggande undervisning och 
småbarnspedagogik
I lagen om grundläggande undervisning 
framkommer det att ett barn har rätt till 
undervisning på sitt eget språk. En kommun 
är skyldig att ordna undervisning på barnets 
eget språk, även om barnet skulle vara det 
enda i kommunen som behöver få undervis-
ning på svenska. Trots detta nås Folktinget av 
anmälningar om fall där kommunen, oftast 
på grund av resursbrist, inte önskar ordna 
grundläggande undervisning för barnet på 
svenska. 

Folktinget kontaktades under våren av en 
förälder från en finskspråkig kommun, där 
kommunen meddelat föräldrarna att barnets 
högstadieundervisning genomgående skulle 
komma att ske på finska. Föräldern undrade 
följaktligen om kommunens agerande verkli-
gen kunde ses som lagligt. Eftersom föräldern 
främst var intresserad av information kring 
frågan hänvisade Folktinget föräldern till 
undervisningslagstiftningen. 

Många kommuner har idag valt att sköta 
mycket av byråkratin kring småbarnspedago-
giken via digitala tjänster. I vissa fall tenderar 
dock det svenska språket att glömmas bort i 
samband med upphandlingen av den digitala 
tjänsten. Detta resulterar i värsta fall i att 
de svenskspråkiga föräldrarna inte erbjuds 
en möjlighet att ta del av barnets vardag på 
dagis på svenska. Till exempel blanketter 
som föräldrarna ska fylla i med uppgifter 
om barnet, information om barnets när- och 
frånvaro på dagis och så vidare ska föräld-
rarna ta del av på finska, trots att familjens 
språk är svenska. Ibland kan föräldrarna få 
besvara blanketterna på svenska, men själva 
blankettbotten och frågorna som föräldrarna 
förväntas besvara finns endast tillgängliga på 
finska. Att svenskan glöms bort i samband 
med upphandlingen är tyvärr ett återkom-
mande fenomen och kan enligt Folktinget i 
framtiden skapa stora problem. 

Asylsökandes rätt till integration på svenska 
Folktinget kontaktades under hösten av en 
person som hjälper två asylsökande flyktingar 
att integreras i Finland. De två asylsökandena 
skulle önska att integreras på svenska, men 
eftersom de överstiger läropliktsåldern är 
frågan inte helt lätt att lösa. En asylsökande 
kan ansöka om en utbildningsplats, om en 
asylsökande uppfyller studerandekraven 
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för utbildningen, men ofta är utbildnings-
möjligheterna dyrare och mer komplicerade 
för en asylsökande än för en person som fått 
uppehållstillstånd. Trots att Folktinget varit 
i kontakt med ett större antal utbildnings-
instanser i den berörda regionen och också 
kontaktat lokala politiker i frågan väntar de 
asylsökande ännu på att få ta del av en utbild-
ning på svenska.

Betjäning på svenska vid Migrationsverket
Ett ofta återkommande tema inom språk-
skyddet är individens språkliga rättigheter 
då man är i kontakt med myndigheter. Folk-
tinget kontaktades av en person som sökte 
finskt medborgarskap hos Migrationsverkets 
enhet i Helsingfors. Personen kontaktade 
myndigheten på svenska för att boka tid 
för en obligatorisk intervju och fick också 
en bekräftelse per e-post på svenska. Då 
personen träffade tjänstemannen som skulle 

göra intervjun inledde personen samtalet på 
svenska, varpå han genast fick frågan ifall det 
är möjligt att genomföra intervjun på finska 
då tjänstemannen inte har tillräckligt goda 
kunskaper i svenska. Intervjun genomfördes 
sedan på finska då personen i fråga hade en 
tillräckligt god finska och hade avlagt det 
tillbörliga språkprovet också på finska. 

Ovan nämnda fall är ett gott exempel på 
hur myndigheternas interna arrangemang för 
att ordna svensk service ofta är otillräck-
liga. Myndigheten hade information om att 
kunden önskade få service på svenska, men 
av någon orsak försvann informationen om 
kundens språkliga önskemål i myndighetens 
interna process. Folktinget arbetar aktivt för 
att påminna myndigheter om deras språkliga 
skyldigheter och uppmanar myndigheterna 
att utveckla deras interna processer så att 
befintliga språkresurser inom personalen kan 
användas effektivt.
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FOLKTINGET PÅ 
SUOMIAREENA
Folktinget deltog för sjätte året i rad i politikerveckan SuomiAreena i Björneborg 10-14.7 med en stor 
och synlig paviljong på Medborgartorget. Vår paviljong, Café Svenskfinland var en omtyckt och 
somrig samlingspunkt för diskussioner och möten på svenska. 

SuomiAreena organiserades av tv-bolaget 
MTV och staden Björneborg och arrangeras 
samtidigt med Pori Jazz-festivalen. Suomi-
Areena är Finlands största diskussionsforum 
för politik- och samhällsdebatt. Evenemangen 
under veckan är kostnadsfria och öppna för 
alla. Rekordmånga deltog år 2017: 74 000 
besökare, 170 program och diskussioner 
och 950 talare. MTV sände över 20 timmar 
samhällsdebatt i tv under veckan.

Vi samarbetade med Marthaförbundet, 
Ålands landskapsregering, Svenska litteratur-
sällskapet och Folkhälsan. Alla hade en egen 
dag i paviljongen och organisationerna kunde 
då fritt marknadsföra sin egen verksamhet 
och på så sätt knyta kontakter och debattera 
med aktörer på svenska. Dagligen fanns Huf-
vudstadsbladet, Åbo Underrättelser och Vasa-
bladet som läsunderhållning i vår paviljong. 
Det var hushållsrådgivning, diskussioner om 
matsäkerhet och kocken Michael Björklund 
bjöd på ålandspannkaka. Veckan fortsatte 
med ortsnamnsfrågelek, World jumping på 
studsmatta och man kunde trampa sin egen 
smoothie på smoothiecykel. På Folktingets 
egen dag snickrade och pysslade Jim Björni 
med barn och byggde ett välkomnande staket 
med öppen grind för tolerans och mångfald. 

Barnen kunde hela veckan kasta ”blåbär” i 
blåbärspajen på väggen. Vi bjöd publiken på 
inhemsk äppeljuice, chips och delade ut kaf-
fepåsar med texten ”Pigga upp din svenska”.

Folktingets egen diskussion gick av stapeln 
tisdagen den 11 juli kl. 15.15 på Stadshusets 
gård. Temat var ”Recept för ett framgångsrikt 
Finland”. I diskussionen deltog Fortums VD 
Pekka Lundmark, BrandBastions grundare 
och VD Jenny Wolfram, Peter Vesterbacka, 
varumärkesdirektör på spelföretaget Light-
neer och Thomas Blomqvist, riksdagsledamot 
och folktingsordförande. Som moderator 
fungerade Yles journalist Kirsi Heikel. Alla 
diskussionsdeltagare fick ge sina bästa fram-
gångsrecept för vårt land. Här kom det fram 
många viktiga aspekter och önskemål som 
digitaliseringen, mindre byråkrati, lättare för 
företag att anställa, tänka stort, utbildningens 
betydelse, språkkunskaper och att våga tro 
på marknaden. Diskussionen kan ses via 
Katsomo på webben. Efter diskussionen ord-
nades ett välbesökt mingel med efterföljande 
jazzkonsert.

Vi samarbetade med Pori Jazz och under 
veckan bjöd Folktinget på tre gratis jazzkon-
serter på svenska. På tisdag kl. 20 var det 
konsert med Z League på jazzgatan. Susanna 

  Livlig diskussion om 
olika recept för ett 
framgångsrikt Finland.
 Café Svenskfinland 
lockade besökare. 
 Jim Björni snickrade 
och pysslade under 
Folktingets 
paviljongdag. 
 Barnkonsert med 
FlipFlop på 
Skrivarholmen.
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Eronen tolkade låtar av Sveriges mest kända 
jazzsångerska Monica Zetterlund. På onsdag 
kl. 18 uppträdde Anni Elif på samma scen 
tillsammans med sin trio till texter av Edith 
Södergran. På onsdag underhölls barnfamiljer 
av barnmusikorkestern FlipFlop på Pori Jazz 
Kids på Skrivarholmens Lokki-scen. 

Folktingets diskussion lockade tack vare 
starka, framgångsrika panelister och en 
välkänd moderator en stor publik i Björne-
borg. Under veckan arrangerades också tre 
övriga svenskspråkiga diskussioner. Årets 
Suomiareena visade än en gång hur viktigt 
det är att det svenska syns i Björneborg och 
att Folktinget är med. 

KYSY LIVE 
– FRÅGA LIVE
Under fem söndagar i september bjöd 
Folktinget på tvåspråkiga webbdiskussio-
ner kring olika teman under rubriken Kysy 
live – fråga live. Diskussionerna sändes via 
Facebook live från Clarion Hotel i Helsingfors. 
Varje diskussion hade ett tema och leddes av 
medieprofilen Peter Westerholm. Diskussio-
nerna gick på svenska och finska och vid varje 
entimmesdiskussion deltog två till fyra kända 
personer som på ett eller annat sätt jobbar för 
eller lyfter upp det svenska i sin vardag. 

Diskussionerna som genomfördes var:
3.9.2017 Framtid med Lotta Backlund och 

Nina Pulkkis 
10.9.2017 Påverkan med Stan Saanila, 

Heikki Soini och Anders Helenius
17.9.2017 Entreprenörskap med Hjallis 

Harkimo, Jannika B, Sebastian 
Öhman och Mia Hafrén

24.9.2017 Globalisering med Sandra 
Hagelstam, Tino Singh och Jonas 
Lundqvist

1.10.2017 Framgång med Peter Vesterbacka, 
Baba Lybeck, Mirita Saxberg och 
Felix Zenger

Det var möjligt att skicka in frågor på 
förhand eller kommentera i samband med 
diskussionerna. Diskussionerna genomfördes 
av reklambyrån Other och var en del av Folk-
tingets Finland 100-satsning.
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 Folktinget bjöd på 
kaffe på Centralgatan i 
Helsingfors.

 Svenska dagen 
firades festligt för att 
hylla Finland 100 år. 

 Det var mycket 
musik på programmet 
under Svenska 
dagen-festen i 
Schaumansalen i 
Jakobstad.
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SVENSKA DAGEN
Svenska dagen kulminerade i en fest på Svenska Teatern som direktsändes på tv. Teatern var 
reserverad till sista plats och som bäst tittade nästan 90000 personer på tv-sändningen.

Folktinget firade Svenska dagen och Finland 
100 år stort. Efter barnkonserterna på Hel-
singfors stadshus välkomnade vi allmänheten 
till vår paviljong på Centralgatan för att ”tala 
svenska på stan”. Det bjöds på kaffe, kex 
och choklad. Den som skrev sitt favoritord 
på svenska på den gula väggen fick en röd 
hink och en gul plastanka. Jippot ordnades i 
samarbete med Huvudstadsbladet, Svenska 
Teatern och organisationen för Finland 100. 
Även Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund, Studieförbundet, Hem och 
skola och 4H var med för att visa sin verksam-
het på svenska. Yle Vega direktsände från 
evenemanget.

Folktinget arrangerade i samarbete med 
lokala aktörer Svenska dagen-fester i Schau-
mansalen i Jakobstad och i Åbo konserthus. 
I Jakobstad bjöds publiken på ”strandhugg 
i 100 år av finländsk musik” och på en 
paneldiskussion om språk och identitet med 
chefredaktör Kenneth Myntti och Folktingets 
viceordförande och lokalpolitiker Jacob 
Storbjörk och lokalpolitiker Annica Haldin. 
I Åbo höll professor Markku Suksi festtalet 
och komikern Christoffer Strandberg stod för 
underhållningen.

Svenska dagens huvudfest ordnades på 
Svenska Teatern i Helsingfors. Festprogram-
met direktsändes dessutom på Yle Tema 
& Yle Fem i samarbete med Efter nio/
Parad Media. Tv-sändningen bestod utöver 
program från Stora scenen av intervjuer av 
Efter nios programledare Sonja Kailassaari 
och Mårten Svartström. Elisabeth Rehn och 
Kjell Herberts, Krista Siegfrids och Pirkka-
Pekka Petelius, Baba Lybeck och Stan Saanila, 
Hanna-Kaisa Simojoki och Veikko Kantola var 
gäster i soffan. Thomas Lundin fungerade som 
mingelreporter. 

Svenska Teatern var reserverad till sista 
plats. 534 personer fick ta del av programmet 
på plats och som bäst tittade nästan 90000 
personer på tv-sändningen och bakom scenen 
jobbade ca 70 personer. 

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist 
höll ett välkomsttal och republikens presi-
dent Sauli Niinistö framförde en hälsning och 
poängterade vikten av att Finland har två na-
tionalspråk. För musikunderhållningen stod 
Sanna Nielsen, Emma Salokoski, Maria Ylipää, 
Elin Blom och Paleface. Dessutom uppfördes 
delar ur oratoriet Skymning, gryning med 
solisterna Sören Lillkung och Erik-André 
Hvidsten och Simon Häger framförde en mo-
nolog ur Landet. Kvällens konferencierer var 
Eva Kela och Riko Eklundh och Jan Simons 
band stod för musiken.

I samband med festen utdelades fyra priser. 
Årets klimathöjare tilldelades Ted Forsström 
och Kaj Korkea-aho, Bojan Sonntag-priset 
gick till Svensklärarna i Finland r.f. 

Två priser utsågs genom omröstning. Jubi-
leumsårets finlandssvensk utsågs av Helsingin 
Sanomats läsare. Man frågade vilken person 
av 20 kandidater som har gjort mest för att 
föra fram det svenska i Finland på ett positivt 
sätt. Li Andersson fick flest röster och på 
andra plats kom Elisabeth Rehn och på tredje 
plats Krista Siegfrids.

Den andra omröstningen skedde på svens-
ka.yle.fi för att hitta Århundradets finlands-
svensk. En jury nominerade 22 kandidater 
och ca 5000 personer röstade på sin favorit. 
Juryn bestod av Jens Berg, Henrik Meinander, 
Mia Henriksson och Viveca Dahl. En överläg-
sen majoritet röstade på Tove Jansson, som 
utsågs till Århundradets finlandssvensk. 

Republikens 
president Sauli 
Niinistö framförde 
en hälsning och 
poängterade vikten 
av att Finland har 
två nationalspråk.

ÅRET MED FOLKTINGET •  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 29



Folktingsmedaljörer 2017
Förtjänstmedalj i silver: 
Ralf Friberg, skriftställare, Raseborg
Christina Gestrin, agroforst magister, tidigare folktingsordförande, Esbo
Nils Torvalds, Europaparlamentariker, Helsingfors/Bryssel

Förtjänstmedalj:
Barbro Allardt Ljunggren, universitetslektor, Stockholm
Göran Djupsund, professor, Mariehamn
Noomi Elfving, musiklärare, Vasa
Mauri C. Elovainio, generalsekreterare, Helsingfors
Christina Helsing, socialarbetare, Jakobstad
Pekka Huokuna, ecklesiastikråd, Helsingfors 
Birgitta Kronberg, hedersordförande, Pargas
Jessica Lerche, verksamhetsledare, Grankulla 
Britta Lindblom, pol.mag., Ingå/Kos 
Tina Nylund, välfärdschef, Nykarleby
Auvo Rauhala, chefsöverläkare, Vasa
Kari Turunen, dirigent, Kervo
Anders Wentin, verksamhetsledare, Uleåborg
Thomas Wilhelmsson, professor, kansler, Helsingfors

 Folktingets tidigare 
ordförande Christina 
Gestrin mottog 
Folktingets 
förtjänstmedalj i silver 
och höll tacktalet.
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SVENSKA VECKAN
Den svenska kulturveckan, Svenska veckan, har bekräftat sin plats och blivit en naturlig del kring 
firandet av Svenska dagen 6.11. 

Svenska veckan vill speciellt erbjuda barn 
och unga möjligheten till varierande kultur-
upplevelser på svenska och väcka ett intresse 
för olika genren. De flesta programnum-
mer sker på daghem och skolor. Svenska 
veckan firades 6-12.11 på 15 orter i Finland: 
Uleåborg, Karleby, Kristinestad, Björneborg, 
Åbo, Kimitoön, Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, 
Helsingfors, Vanda, Tammerfors, Lahtis Borgå 
och Lovisa. Folktinget är ansvarig koordinator 
för evenemanget. 

Arbetsgrupperna på orterna bestod av 
bland annat personer från de lokala Luckorna, 
från stadens kulturtjänster och från olika 
svenskspråkiga organisationer och föreningar 
på orten. Folktinget koordinerar en del av 
programmet, som består av turnerande 
program som besöker flera av orterna under 
veckan. Den resterande andelen program är 
så kallat lokalt program, som planeras och 
genomförs av arbetsgruppen på orterna. I år 

I år då Finland 
firade sina 100 år 
med devisen 
”tillsammans” ville 
även vi satsa på 
gemenskap.

arrangerades cirka 250 evenemang under 
veckan och de besöktes av över 23 000 
deltagare.

I år då Finland firade 100-årsjubileum med 
devisen ”tillsammans” ville även vi satsa på 
gemenskap. Därför bjöd vi in språkbadsklas-
ser och finskspråkiga vänelever till skolorna 
och daghemmen så att de skulle få uppleva 
program på svenska och att barnen på ett 
naturligt och skojigt sätt kunde umgås till-
sammans. Vi ville även förena unga och gamla 
genom att erbjuda sång- och musikstunder 
med Benny Törnroos på olika seniorboenden 
som i sin tur bjöd in daghemsbarn för att 
sjunga tillsammans. Vi beslöt dessutom att 
allt program i år skulle vara inhemskt, så vi 
engagerade ett stort antal teatrar som bjöd 
barn och unga på upplevelser. Bland annat 
barnmusikorkestern FlipFlops morgon-
konsert i Lahtis fylldes på nolltid med 200 
finskspråkiga daghemsbarn.

 Ivriga barn på Arne 
Alligator-konsert 6.11.
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Ett helt nytt koncept för i år var samarbetet 
med Yle X3M och Luckan i Helsingfors i 
form av en stream, 100-åriga Finland till 
ära. Med, X möter X- tvåspråkiga röster ur 
ett 100-årigt Finland, ville vi nå en stor och 
svårnådd publik, nämligen högstadie-elever. 
Skådespelaren och imitatören Christoffer 
Strandberg gjorde intervjuerna i egenskap av 
de intervjuade. Intervjuerna kombinerade 
humor och allvar, imitation och berättelser 
ur de intervjuades liv, på samma gång som 
Svenska dagen uppmärksammades. Eleverna 
fick möta Elisabeth Rehn, Jörn Donner, Krista 
Siegfrids, Isac Elliott och humorgruppen KAJ 
i en enda person. Till denna show inbjöds alla 
svenskspråkiga högstadier i Finland (även 
finskspråkiga deltog). Idén var att eleverna 
såg showen i sina egna skolor men ändå 
tillsammans på Svenska dagen klockan tolv. 
Showen sågs av 8000 elever och lärare i 42 
skolor, från Rovaniemi i norr, till Åland i väst 
och Kotka i öst. Intervjuerna kan ses via Yle 
Arenan.

Vi samarbetade också bland annat med 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
(HNS) där Svenska veckan-firandet fick stor 
synlighet i media. Kampanjen riktade sig 
främst till personalen. Språkambassadörerna 
delade ut reflex, ordböcker och matordlistor i 

personalmatsalarna på de olika sjukhusen och 
uppmuntrade på så sätt personalen att hålla 
en svenskspråkig mat- eller kaffepaus. Sjuk-
husclownerna deltog genom att prata svenska 
och dela ut reflex på Barnkliniken. Det ordna-
des sång på svenska för sjukhusbesökare och 
en språkfrågesport för personalen.

Samarbetet med Haaga-Helia i Borgå 
Campus fortsatte. Första årets studerande i 
programmet Försäljning och visuell mark-
nadsföring producerade fem evenemang för 
barn och unga i olika lokaler i Borgå. De flesta 
studerande som deltog var finskspråkiga eller 
kom från tvåspråkiga familjer men projekten 
genomfördes på svenska. Studerandena 
utvecklade färdigheter i bland annat evene-
mangsproduktion, marknadsföring, teamar-
bete och budgetering. De fem evenemangen 
som genomfördes lockade en stor publik, 
totalt 2000 personer.

Svenska veckan har en egen webbsida 
www.svenskaveckan.fi och finns även på 
Facebook.

 Svenska veckan fira-
des på Luckan i 
Kyrkslätt. 

 Full fart med 900 
barn på konsert.
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INTERNATIONELL 
VERKSAMHET
Folktingets internationella engagemang har 
fortsatt på flera fronter. Folktinget har haft en 
aktiv roll i det europeiska nätverket Network 
to Promote Linguistic Diversity (NPLD) 
som arbetar för de språkliga minoriteternas 
rättigheter i Europa. NPLD ordnade två konfe-
renser. I juni ordnades en konferens om tu-
rism och språkliga minoriteter i Val di Fassa, 
Italien, och i anslutning till den höll NPLD 
både ett styrelsemöte och årsmöte. Som värd 
för kongressen, som samlade ett femtiotal 
europeiska deltagare, stod det ladinska för-
valtningsområdet i norra Italien. I november 
ordnade NPLD tillsammans med Centre 
Maurits Coppitiers en konferens med temat 
”The current challenges for Minority Langu-
ages in today’s complex societies”. Bland 
talarna på konferensen som samlade över 100 
deltagare fanns politiker och tjänstemän från 
EU-kommissionen och Europaparlamentet 
samt representanter från NPLD:s medlems-
organisationer. Folktingssekreterare Markus 
Österlund höll ett anförande där han lyfte 
upp de utmaningar som svenskan står inför i 
Finland och de åtgärder som borde vidtas för 
att stärka det svenska språket. 

Två diskussioner på Göteborgs 
bokmässa

Folktinget var en del av den stora satsningen 
på Finland 100 år i samband med Göteborgs 
bokmässa. Tillsammans med det finska för-
valtningsområdet i Göteborgs stad ordnade 

Folktinget två diskussioner med temat ”Språk 
och identitet: om sverigefinnar och finlands-
svenskar”. Diskussionen tangerade identitet, 
samhällsklimat och vad man som politiker 
eller kulturperson kunde göra för att förbättra 
kunskapen om de båda språkgrupperna i res-
pektive land och vilken roll språkgrupperna 
kunde ha för det nordiska samarbetet. 

Debattdeltagare i torsdagens diskussion 
på Det internationella torgets scen var: Eva 
Biaudet, riksdagsledamot (sfp) och Mariya 
Voyvodova, kommunalråd (S) med särskilt 
ansvar för kultur, mänskliga rättigheter och 
ungdomsfrågor. Diskussionen leddes båda 
dagarna av Wivan Nygård-Fagerudd. Svt-
uutisets tv-nyheter gjorde ett nyhetsinslag 
från diskussionen med intervjuer. I fredagens 
diskussion i Finlandsmontern deltog Eva 
Biaudet och Tiina Laitila Kälvemark, redaktör 
och författare. Diskussionen i Finlandsmon-
tern var välbesökt med ca 60 personer i 
publiken. Med i Göteborg som arrangörer från 
Folktinget var folktingssekreterare Markus 
Österlund och informatör Stina Heikkilä.

Besök

Folktinget tog emot internationella besöks-
grupper från den nordiska avdelningen på 
Universitetet i Zürich, Schweiz och från Borås 
kommun i Sverige. Folktinget besöktes även 
av valobservatörer från Europarådet.

 Eva Biaudet, Mariya 
Voyvodova och Wivan 
Nygård-Fagerudd på 
Folktingets diskussion i 
Göteborg.
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Folktingets ordförande 
Thomas Blomqvist 
intervjuas.



INFORMATION OCH 
REPRESENTATION

Folktinget lanserade en ny webbsida under 
hösten och verksamheten marknadsfördes 
även aktivt på Facebook. Folktinget började 
också använda sig av Instagram. På Facebook 
hade Folktinget 1400 följare vid årsskiftet, 
på Instagram 210 följare och på Twitter 730. 
Traditionella pressmeddelanden skickas och 
direktkontakt till medier görs. Dessutom har 
Folktinget tagit emot flera besöksgrupper och 
även informerat om sin verksamhet både i 
Finland och utomlands.

Mediesynlighet och 
pressmeddelanden

26.1 Pressmeddelande: Folktinget: svenskans 
ställning inom rättsväsendet försvagas
1.2 Markus Österlund deltog i Slaget efter 12 
och diskuterade tingsrättsreformen
1.2 Stephanie Lindberg gav en telefonintervju 
till Radio Östnyland gällande den svensksprå-
kiga servicen vid rättshjälpsbyråerna.
2.3 Pressmeddelande: Folktinget: Regeringens 
lagförslag tryggar inte vård på svenska
17.3 Pressmeddelande: Nytt Folkting utses
21.4 Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har 
utsetts
12.5 Pressmeddelande: Folktingets session 
inleddes
13.5 Pressmeddelande: Folktingets nya 
styrelse
13.5 Pressmeddelande: Folktinget: Reger-
ingen, välj inte bort framtidsmöjligheterna
30.6 Pressmeddelande: Folktinget kräver nytt 
lagförslag och ny utlåtanderunda
6.7 Pressmeddelande: Mycket program på 
svenska på SuomiAreena
10-14.7 Folktingets program på SuomiAreena 
lyftes fram i intervjuer i bland annat Yle Vega, 

Tv-nytt och Radio Suomi
30.8 Pressmeddelande: Folktinget efterlyser 
kandidater för folktingsmedaljen år 2017
18.10 Stina Heikkilä intervjuades i Yle Vega 
om omröstningen för Århundradets finlands-
svensk och Svenska dagen
30.10 Pressmeddelande: Folktinget: Svenska 
veckan firar med kultur på svenska från 
Uleåborg i norr till Lovisa i söder
1.11 Pressmeddelande: Folktinget ordnar 
festligt Svenska dagen-firande
2.11 Pressmeddelande med embargo 6.11, 
Folktingets förtjänstmedaljörer 2017
3.11 Pressmeddelande med embargo 6.11, 
Prisvinnare på Svenska dagen 2017
6.11 Folktinget synligt i flertalet tidningar, 
Vega eftermiddag sändes från Centralgatan, 
Närbild på Yle fem, direktsänd intervju från 
Svenska Teatern i Tv-nytt, direktsänd Svenska 
dagen-fest kl.20-22 på Yle fem.
1.12 Pressmeddelande: Folktinget: Språkförsö-
ket ett hån mot det 100-åriga Finland
4.12 Pressmeddelande: Folktinget mycket 
nöjd över att Lagmansgården kommer att 
finnas kvar
21.12 Pressmeddelande: Folktinget: Äntligen 
en tvåspråkig kurs för nödcentralsoperatörer
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Seminarier, uppvaktningar  
och besök

Januari
• Markus Österlund höll ett anförande på 

Svenska klubben i Vasa om svenskans 
framtid i Finland.

• Förvaltningsutskottets möte.

Februari
• Mandatfördelningsnämndens möte.
• Markus Österlund och Erik Munsterhjelm 

träffade Nina af Hällström från SAMS 
och diskuterade samarbete i social- och 
hälsovårdsfrågor. 

• Camilla Grundström och Markus Öster-
lund träffade kommundirektör Mikko 
Ollikainen och diskuterade gymnasiere-
formen.

• Folktinget ordnade tillsammans med 
Kommunförbundet en diskussion om 
Svenskfinlands framtid i samband med 
den stora finlandssvenska kryssningen. 
I diskussionen som modererades av 
Susanna Ginman deltog Folktingets 
ordförande Thomas Blomqvist och Anna-
Maja Henriksson, Ole Norrback samt Anne 
Suominen. Stina Heikkilä och Markus 
Österlund deltog i kryssningen.

• Markus Österlund deltog i Kommunför-
bundets kryssning. Markus Österlund 
träffade Anders Eriksson, direktör för 
Finlandsinstitutet i Stockholm, och 
diskuterade samarbete i samband med 
bokmässan i Göteborg.

• Markus Österlund besökte Borgå folka-
kademi och informerade en klass med 
invandrare som integreras på svenska om 
deras rättigheter.

• Stephanie Lindberg och Camilla Grund-
ström deltog i seminariet Åtgärder för 
en inkluderande arbetsmarknad som 
arrangerades av Hanaholmen i samarbete 
med Sveriges ambassad.

• Möte med Niclas Tåg från TE-byrån. Mar-
kus Österlund och Stephanie Lindberg 
deltog

• Markus Österlund deltog i Språkdelega-
tionens möte

• Erik Munsterhjelm deltog i ett kommu-
nalvalsseminarium ordnat av SAMS. 

Mars
• Social- och hälsopolitiska utskottets möte
• Markus Österlund deltog i National-

språksnätverkets möte på Justitieminis-
teriet

• Markus Österlund och Erik Munsterhjelm 
deltog i svenska reformgruppens möte på 
Kommunförbundet

• Camilla Grundström och Markus Öster-
lund deltog i ett läromedelsseminarium 
som ordnades av Svenska kulturfonden 
och där Folktinget varit med i plane-
ringen.

• Erik Munsterhjelm höll föreläsning om 
social- och hälsovårds- och landskapsre-
formen för Finlands svenska synskadade 
i Åbo

• Folktinget hade sammankallat till runda-
bordsdiskussion on yrkesutbildningens 
framtid i Finland. Överdirektör Mika 
Tammilehto från Undervisnings- och 
kulturministeriet och representanter från 
alla yrkesutbildare i Svenskfinland deltog. 
Thomas Blomqvist, Anna Bertills, Camilla 
Grundström och Markus Österlund repre-
senterade Folktinget.
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• Erik Munsterhjelm höll föreläsning om 
social- och hälsovårds- och landskapsre-
formen för svenska socialdemokratiska 
kommunalvalskandidater

• Förvaltningsutskottets möte med Nylands 
förbund om tryggande av de språkliga 
rättigheterna i Nyland

• Seminarium om språklagens krumelurer, 
Kommunförbundet, Erik Munsterhjelm 
och Stephanie Lindberg deltog. 

• Mandatfördelningsnämndens möte

April
• Regionförvaltningsverket utförde en 

arbetsskyddsinspektion på Folktinget. 
Markus Österlund och Camilla Grund-
ström deltog i inspektionen.

• Stina Heikkilä och Camilla Grundström 
tog emot en grupp studerande från Åbo 
handelshögskola.

• Markus Österlund och Stina Heikkilä 
hade möte med Johan Aaltonen från Yle 
och Henrik Lindberg från Parad Media 
om produktion och sändning av Svenska 
dagens huvudfest i Helsingfors 6.11 .

• Markus Österlund träffade och redogjorde 
för svenskans ställning för en grupp valob-
servatörer från Europarådet.

• Mandatfördelningsnämndens möte
• Erik Munsterhjelm höll föreläsning om 

social- och- hälsovårds- och landskaps-
reformen i Sfp:s social- och hälsovårdsut-
skott

• Mandatfördelningsnämndens möte
• Stina Heikkilä besökte Campus Allegro/

Schaumansalen i Jakobstad och inledde 
planerna på den österbottniska Svenska 
dagen-festen.

Maj
• Språk, studier och yrke – snabbspår till 

integration, Lilla Parlamentet. Markus 
Österlund och Stephanie Lindberg deltog. 

• Erik Munsterhjelm deltog i evenemang 
gällande landskapsreformens andra fas i 
Vasa

• Markus Österlund besökte Sveriges 
riksdag och höll ett anförande i seminariet 
Internordisk språkförståelse som ordna-
des av Nordiska rådets grupp i riksdagen.

• Integrationsarbetsgruppens möte 
• Erik Munsterhjelm deltog i ett seminari-

um på Hanaholmen om valfrihet i vården 
• Markus Österlund och Erik Munsterhjelm 

deltog i Svenska reformgruppens möte
• Camilla Grundström, Maria Larma och 

Stina Heikkilä tog emot en besöksgrupp 
från Borås

• Camilla Grundström besökte Karis Rotary 
klubbs möte och berättade om Folktingets 
verksamhet.

• Erik Munsterhjelm deltog i Taitaja2017-
mässan där Folktinget arrangerade en 
program-helhet gällande svenska språket 
i inom social- och hälsovården

• Erik Munsterhjelm deltog i diskrimine-
ringsombudsmannens funktionshinder-
sektions möte

• Markus Österlund deltog i ett seminarium 
som ordnades av CMI och The Elders 
Group med anledning av president Martti 
Ahtisaaris 80-årsdag.

• Stina Heikkilä deltog i planerings-
möte i Mariehamn inför Alandica debatt 
13–14.6.2018

• Markus Österlund deltog i delegations-
mötet för Finland 100

• Utbildningsutskottets möte
• Social- och hälsopolitiska utskottets möte
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Juni
• Erik Munsterhjelm deltog i Sote-föränd-

ringsledarnas diskussionstillfälle i Borgå
• Integrationsarbetsgruppens möte 
• Markus Österlund deltog i ett arbets-

gruppsmöte som dryftar Lagmansgårdens 
framtid

• Markus Österlund deltog i NPLD:s styrel-
semöte och årsmöte i Val di Fassa, Italien

• Erik Munsterhjelm höll föreläsning om 
valfrihetslagstiftningen för Kårkulla i 
Ekenäs

• Är integrationsspråket individens, kom-
munens eller statens val? Kommunför-
bundet, Stephanie Lindberg deltog. 

• Markus Österlund träffade biskop Björn 
Vikström och professor Henrik Meinander 
för att diskutera ett seminarium med 
anledning av händelserna 1918.

• Rundabordsdiskussion kring yrkesutbild-
ningsreformen med riksdagsledamot Sari 
Multala som inledare

Juli
• Folktinget på SuomiAreena och Pori Jazz i 

Björneborg.

Augusti
• Integrationsarbetsgruppen höll möte
• Möte med Hanaholmen gällande integra-

tionsdagarna
• Möte om Alandica debatt i Stockholm. 

Stina Heikkilä deltog.
• Tredje sektorns informatörer i Svensk-

finland besökte Folktinget. Stina Heikkilä 
och Maria Larma tog emot dem.

September
• Maria Larma träffade och höll möte för 

Svenska veckan stormötesgruppen (alla 
Luckanorter) i Uleåborg.

• Maria Larma besökte Haaga-Helia i Borgå. 
Presentation av elevprojekt inför Svenska 
veckan program.

• Besöksgrupp från Schweiz. Stina Heikkilä 
och Stephanie Lindberg tog emot. 

• Kommunmarknaden i Helsingfors. Mats 
Brandt, Kristina Beijar och Erik Munster-
hjelm deltog.

• Integration i det nya landskapet, Domus 
Bothnica. Stephanie Lindberg deltog. 

• Finlandssvensk utbildningskonferens 
med fokus på grundskola och småbarns-
pedagogik – En lärande gemenskap, 
Hanaholmen. Camilla Grundström deltog.

• Folktingets personaldag på Hanaholmen, 
Helsingfors.

• Erik Munsterhjelm höll föreläsning 
om Folktingets arbete med social- och 
hälsovård för HNS språkambassadörer. 
Folkhälsanhuset, Helsingfors.

• Erik Munsterhjelm höll föreläsning om de 
aktuella strukturreformerna ur finlands-
svenskt perspektiv på Svenska hörselför-
bundets seminarium om finlandssvensk 
identitet på G18, Helsingfors. 

• Två diskussioner på Göteborgs bokmässa: 
Språk och identitet: om Sverigefinnar och 
finlandssvenskar. Torsdagens diskussion 
på Internationella torget, fredagens i Fin-
landsmontern. Med Eva Biaudet, Mariya 
Voyvodova (to), Tiina Laitila Kälvemark 
(fre). Moderator Wivan Nygård-Fagerudd.

Oktober
• SFV:s och Folktingets utbildning Vår 

framtid. Markus Österlund föreläste om 
demokrati och delaktighet om Svenskfin-
land. Camilla Grundström deltog också.

• Stephanie Lindberg berättade om Folk-
tinget åt statskunskapsstuderanden i Vasa. 

• Utbildningsutskottets möte. 

 Jepokryddorna 
uppträdde på Svenska 
dagen-festen i 
Jakobstad

 Kaffeservering på 
Centralgatan 6.11
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• Jag har en dröm - fem tankar om utbild-
ning, Helsingfors. Camilla Grundström 
deltog.

• Festseminariet Finland 100 år & rätts-
staten på Finlandia-huset. Markus Öst-
erlund, Erik Munsterhjelm och Kristina 
Beijar deltog.

• Social- och hälsopolitiska utskottets möte.
• Diskrimineringsombudsmannens delega-

tion för funktionsnedsättningsärenden, 
Erik Munsterhjelm deltog

• Förvaltningsutskottets möte. 
• Utbildningsutskottets möte. 
• Kultursamarbetsgruppen i huvudstads-

regionen möte på Böle bibliotek. Maria 
Larma deltog.

• Kultur- och medieutskottets möte.
• Helsingfors Bokmässa. Vid Folktingets 

monter deltog Markus Österlund, Stina 
Heikkilä, Maria Larma, Erik Munster-
hjelm, Nina Ekholm. Kristina Beijar, 
Stephanie Lindberg, Christina Kroll och 
Camilla Grundström.

• Diskussion på Helsingfors bokmässa: 
Språket i medierna. Markus Österlund 
och Anna Maria Gustafsson i ett samtal 
om hur det svenska språket fungerar i ett 
medielandskap. Arrangerades av Folk-
tinget och Svenska litteratursällskapet i 
Finland.

November
• Rundabordsdiskussion om integration 
• Planeringsmöte inför Alandica debatt på 

Ålandskontoret i Helsingfors. Stina Heik-
kilä deltog.

• Utbildningsutskottets möte.
• Finansministeriets workshop om påver-

kansorgan på Kommunernas hus. Kristina 
Beijar deltog.

• Erik Munsterhjelm höll föreläsning för 
svenskspråkiga polisstuderanden och 
underbefälsstuderanden på polisyrkes-
högskolan i Tammerfors, tema språkliga 
rättigheter och svenska språkets ställning. 

• Två barnkonserter med Arne Alligator på 
Helsingfors stadshus för 900 daghems- 
och förskolebarn. Maria Larma, Camilla 
Grundström, Stina Heikkilä, Christina 
Kroll, Stephanie Lindberg och Erik Mun-
sterhjelm deltog.

• Kaffebjudning på Centralgatan i Helsing-
fors. Markus Österlund, Stina Heikkilä, 
Maria Larma, Erik Munsterhjelm, Nina 
Ekholm. Kristina Beijar, Stephanie Lind-
berg, Christina Kroll och Camilla Grund-
ström deltog. Även Thomas Blomqvist och 
Jonny Andersen deltog.

• Svenska dagen-fester i Jakobstad och Åbo.
• Svenska dagens huvudfest i samarbete 

med Parad Media och Svenska Yle på 
Svenska Teatern i Helsingfors. 

• SAMS – Samarbetsförbundet kring funk-
tionshinder ordnande seminarium kring 
funktionsnedsättning, Erik Munsterhjelm 
deltog. 

• Utbildningsutskottets möte.
• Förvaltningsutskottets möte. Justitiemi-

nisteriets språkrättsråd Corinna Tam-
menmaa informerade om landskaps- och 
vårdreformen.

• De finlandssvenska integrationsdagarna 
ordnades av Folktinget, Bildningsalliansen 
och Hanaholmen. Stephanie Lindberg, 
Markus Österlund, Stina Heikkilä, Maria 
Larma, Erik Munsterhjelm, Kristina Beijar 
och Camilla Grundström deltog.

• Utbildningen Vår framtid. Camilla Grund-
ström och Markus Österlund deltog.

• Utvärderingsmöte/Stormötesgruppen om 
Svenska veckan hade möte i Tammerfors. 
Maria Larma deltog.

December
• Tampereelta-Dubliniin, EU:n muut-

topolitiikan normit, arvot ja käytäntö, 
Helsingfors. Stephanie Lindberg deltog. 

• Maria Larma hade utvärderingsmöte med 
Mikko-Matti Aro kring Pori Jazz.

• Integration i projektform – en kartlägg-
ning av integrationsprojekt i Svensk-
finland, Markus Österlund, Stephanie 
Lindberg och Stina Heikkilä deltog. 

• Samhällspolitiska föreningen i Åbo 
ordnade en diskussion om delaktighet på 
Åbo Svenska Teater. Markus Österlund 
talade om vad lagstiftningen stadgar om 
delaktighet. Även Stina Heikkilä deltog i 
seminariet.
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EKONOMI
Folktinget har haft ett händelserikt år med en intensiv intressebevakning kopplat till de pågå-
ende reformerna och också arrangerat många seminarier och evenemang. Finlands 100-årsju-
bileum till ära firades Svenska dagen extra festligt. Denna aktivitet syns också i den ekonomiska 
rapporteringen; så väl intäkterna som kostnaderna ligger på en högre nivå än 2016. 

De totala intäkterna uppgår till 1 121 952 euro (exklusive finansiella intäkter) och utgifterna 
till 1 128 030 euro. Räkenskapsperioden uppvisar en förlust på 6 652 euro.

Folktingets viktigaste finansieringskälla är det understöd som staten beviljar för Folktingets 
lagstadgade verksamhet. År 2017 uppgick statsstödet till 573 000 euro, det vill säga stödet var 
2 000 lägre än år 2016 och 100 000 euro lägre än under åren 2012–2015. Folktinget fick också 
understöd av följande tvåspråkiga kommuner: Grankulla, Jomala, Kimitoön, Lovisa, Malax, 
Närpes, Pargas, Pedersöre, Pyttis, Raseborg, Vörå och Åbo till en sammanlagd summa om 7 815 
euro. Övriga verksamhetsbidrag uppgick till 150 032 euro. Projektunderstöden uppgick till 
329 000 euro. Folktingets garantförening bidrog med 40 000 euro. Folktingets övriga intäkter 
består av bland annat de hyror som Svenska översättningsbyrån betalar för kansliutrymme. 

De erhållna projektunderstöden har möjliggjort ett stort antal projekt, bland dem Svenska 
veckan och Svenska dagen som kulminerade i den direktsända tv-sändningen på Svenska 
dagen. Folktinget hade också i år ett omfattande program under SuomiAreena och Pori Jazz i 
Björneborg. Dessa evenemang är en viktig del i Folktingets arbete för att skapa positiva attityder 
till svenskan i Finland. I kostnadsöversikten uppgår posten programkostnader för artister, 
teaterföreställningar med mera till 184 904 euro. 

Den största kostnadsposten i bokslutet är löner och kostnader relaterade till personalen, de 
kostnaderna uppgick till totalt 509 521 euro, det vill säga 45 % av kostnaderna. På grund av det 
lägre statsunderstödet är personalkostnaderna betydligt lägre än under åren 2012–2015. Antalet 
anställda på Folktinget har varierat mellan 8 och 9 personer. Den andra stora fasta kostnaden är 
hyreskostnaderna, sammanlagt 101 436 euro (9 %). Resekostnaderna (inklusive traktamenten) 
uppgår till 39 525 euro. I dessa kostnader ingår såväl de förtroendevaldas som personalens 
resor. Tryck och layoutkostnader uppgår till 21 468 euro.

Balansräkningen visar tillgångar på 202 584 euro, till största delen finns detta medel i kassa 
och bank. Det egna kapitalet uppgår till 10 177 euro. 

Svenska Finlands folktings långfristiga skulder består av lån från garantföreningen; en summa 
om 21 900 euro utgör betalning för den hyresgaranti som Folktinget betalat. 

18 %  
Program

4 % Tryck  
& marknads-  
föring 

45 % Personal

9 % Hyror

2 % Resor

18 % Övrigt

4 % 
Mässor och 
kampanjer

ÅRET MED FOLKTINGET •  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 201740



REVISIONSBERÄTTELSE
Till sessionen för Svenska Finlands folkting

Revision av bokslutet

Uttalande
Jag har utfört en revision av bokslutet för Svenska Finlands 
folkting för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2017. Bokslutet 
omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till 
bokslutet.

Enligt min uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild 
av folktingets  ekonomiska ställning samt av resultatet av 
dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande 
stadganden gällande upprättande av bokslut och det upp-
fyller de lagstadgade kraven.

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

Styrelsens ansvar för bokslutet
Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att 
bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland 
ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut 
samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer är nödvän-
dig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen för 
bedömningen av folktingets förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera 
folktinget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru-
vida bokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• • Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

• • Skaffar jag mig en förståelse av den del av folktingets 
interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• • Utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i ledningens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• • Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av bokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om folktingets förmåga att fortsätta verksamhe-
ten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
bokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en folktinget inte längre kan fortsätta verksamheten.

• • Utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplys-
ningarna, och om bokslutet återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

Jag kommunicerar med dem som har ansvar för folkting-
ets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som 
jag identifierat under revisionen.

Helsingfors, den 14 februari 2018
Rabbe Nevalainen, CGR
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 1.1 - 31.12.2017 1.1 - 31.12.2016

ORDINARIE VERKSAMHET

 Intäkter 351 105,42 369 591,94

 Kostnader  

 Personalkostnader -509 520,86 -504 591,38

 Avskrivningar -4 359,45 -5 500,46

Övriga kostnader för ordinarie verksamhet -614 149,91 -543 220,60

  -1 128 030,22 -1 053 312,44

ORDINARIE VERKSAMHETENS UNDERSKOTT -776 924,80 -683 720,50

Investerings-och finansieringsverksamhet  

 Intäkter 6,11 27,76

 Kostnader -580,40 -506,25

  -574,29 -478,49

RESULTAT AV DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN -777 499,09 -684 198,99

ÖVRIG VERKSAMHET  

ALLMÄNNA BIDRAG  

 Intäkter 770 846,74 736 456,31

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (underskott)  -6 652,35 52 257,32
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING 31.12.2017 31.12.2016

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Materiella tillgångar 11 828,57 16 188,02

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 11 828,57 16 188,02

RÖRLIGA AKTIVA 60,00 10 494,65

Kortfristiga fordringar 

 Kundfordringar 60,00 10 494,65

 Övriga fordringar 42 127,28 26 614,43

 Resultatregleringar 24 662,87 29 558,59

Finansiella värdepapper 100,00 100,00

Kassa och banktillgodohavanden 123 804,78 145 010,78

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 190 754,93 211 778,45

AKTIVA TOTALT 202 583,50 227 966,47

PASSIVA  

EGET KAPITAL 

 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 16 829,42 -35 427,90

 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -6 652,35 52 257,32

EGET KAPITAL TOTALT 10 177,07 16 829,42

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

 Övrigt långfristigt frammande  kapital 21 900,00 21 900,00

Kortfristigt

 Skulder till leverantörer 68 663,45 22 851,19

 Övriga skulder 32 346,89 117 818,78

 Resultatregleringar 69 496,09 48 567,08

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 192 406,43 211 137,05

PASSIVA TOTALT 202 583,50 227 966,47
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Anställda 

Markus Österlund, folktingssekreterare
Camilla Grundström, biträdande folktingssekreterare
Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden, tjänstledig fram till 30.7.2017
Stina Heikkilä, informatör från 1.2.2017
Stephanie Lindberg, språkskyddssekreterare
Erik Munsterhjelm, sakkunnig i förvaltningsfrågor samt social- och hälsovårdsfrågor
Maria Larma, projektkoordinator från och med 6.2.2017
Christina Kroll, kanslist
Alexandra Furuhjelm-Andberg, projektkoordinator, föräldraledig från och med 15.2.2017
Peggy Heikkinen, internationell koordinator, studieledig från och med 1.3.2017
Anna Jungner-Nordgren, informatör, tjänstledig från och med 1.1.2017

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

Svenska översättningsbyrån Ab

Svenska översättningsbyrån Ab översätter texter från finska och engelska till svenska och 
från svenska till finska. Byrån är specialiserad på översättningar av krävande myndig-
hetstexter och andra facktexter. De största kunderna under år 2017 var myndigheter 
och organisationer, men bland uppdragsgivarna fanns också företag och privatpersoner. 
Styrelsemedlemmar var Thomas Blomqvist (ordf.), Jan Rosqvist och Markus Österlund. 
Folktingssekreteraren verkade som byråns verkställande direktör. 

FM Nina Ekholm var byråns övertranslator. Verksamheten sysselsatte cirka 25 frilansö-
versättare. Byrån delar utrymmen med Folktinget. Byråns kontaktuppgifter: tfn 09-6844 
288, e-post oversattningar@folktinget.fi, webbplats www.oversattningsbyran.fi.

Svenska Finlands folktings garanter r.f.

Svenska Finlands folktings garanter r.f. understöder bland annat Folktinget ekonomiskt. 
Dess styrelse bestod av Marcus Rantala (ordf.), Thomas Blomqvist, Christel von Martens, 
Jan Rosqvist (vice ordf.), Dag Wallgren, Roy Wenman och Markus Österlund. Föreningen 
förvaltar Finlands svenska kommunalfond och Bojan Sonntags fond. 

ANSTÄLLDA, FÖRTROENDEVALDA 
OCH ARBETSGRUPPER
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Centern i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Mauri Casimir 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, 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 Jernström, Ingå

Vasa valkrets
Mikael Perjus, Kristinestad

Övriga Finlands valkrets
Kimmo Sasi, Tammerfors

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Nils Torvalds, 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 Wikman, Kotka

Vänsterförbundet r.p.
Helsingfors valkrets
Joonas Leppänen, Helsingfors

Nylands valkrets
Birgitta Gran, Hangö

Åbolands valkrets
Risto Nurmela, Pargas

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

Folktingsledamöter 2012–2017
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Centern i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Karl-Mikael Grimm, Helsingfors

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Helsingfors valkrets
Elisabeth Helander, Helsingfors
Thomas Micklin, Helsingfors
Inger Östergård, Helsingfors

Nylands valkrets
Anette Karlsson, Borgå
Maarit Feldt-Ranta, Raseborg
John Liljelund, Esbo
Kjell Grönqvist, Sibbo

Vasa valkrets
Jacob Storbjörk, Jakobstad
Johanna Överfors, Pedersöre
Peter Sjökvist, Närpes
Christer Bogren, Malax

Gröna förbundet r.p.
Nylands valkrets
Charlotta Wolff, Raseborg

Åbolands valkrets
Jonas Heikkilä, Åbo
Mona Lehtonen, Pargas

Vasa valkrets
Tuula Närvä, Vasa

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

Samlingspartiet r.p.
Helsingfors valkrets
Michael Berner, Helsingfors

Nylands valkrets
Thorolf Sjölund, Kyrkslätt
Linda Karhinen, Sibbo

Övriga Finlands valkrets
Kimmo Sasi, Tammerfors

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Helsing-
fors
Björn Månsson, Helsingfors

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

Åbolands valkrets
Kjell Wennström, Åbo
Peter Mattjus, Pargas
Inger Wretdal, Kimitoön

Vasa valkrets
Anna-Maja Henriksson, Jakobstad
Mathias Skytte, Vasa
Camillla Wikman, Karleby
Monica Asplund, Korsholm
Stefan Mannsén, Närpes
Mats Brandt, Malax
Anna-Lena af Hällström, Kristinestad
Bengt-Johan Skullbacka, Kronoby
Thomas Karv, Nylarleby
Johanna Skarper, Vörå
Greger Forsblom, Pedersöre
Carl-Wilhelm Stenman, Larsmo
Carl-Gustav Mangs, Kaskö
Ann-Sofi Backgren, Korsnäs
Barbro Kloo, Vasa
Fanny Willman, Korsholm
Carola Sundqvist, Jakobstad

Övriga Finlands valkrets
Suzanne Sjöholm, Tammerfors

Vänsterförbundet r.p.
Helsingfors valkrets
Joonas Leppänen, Helsingfors
Mia Haglund, Helsingfors

Nylands valkrets
Birgitta Gran, Hangö

Åbolands valkrets
Tomy Wass, Kimitoön
Jan Otto Andersson, Åbo

Vasa valkrets
Siv Ågren, Jakobstad

Landskapet Åland
Jonny Andersen (lib)
Ingrid Johansson (lib)
Sara Kemetter (sd)
Annette Holmberg-Jansson (m)
Veronica Thörnroos (c)
Harry Jansson (c)
Runa-Lisa Jansson (obs)

Folktingsledamöter 2017–2021
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FOLKTINGETS BESLUTANDE  
ORGAN ÅR 2017
Styrelsen 2015–2017

Folktingets styrelse har under perioden fram till sessionen i Hangö 12-13.5.2017 bestått av 18 
ledamöter med personliga ersättare enligt följande:

Ordinarie ledamöter  Ersättare
Thomas Blomqvist (1) SFP Mats Nylund  SFP
Steven Frostdahl (I vice ordf.)(-) SDP Nils-Johan Englund (-) SDP
Kimmo Sasi (II vice ordf.) (1) Saml Michael Berner Saml
Silja Borgarsdóttir Sandelin (-) SFP Tom Biaudet (-) SFP
Bodil Lund (-) SFP Thomas Rosenberg (1)SFP
Marie Bergman-Auvinen (1) SFP Werner Orre SFP
Jan-Erik Eklöf (-) SFP Tiina Kujala (-) SFP
Barbro Schauman SFP Kjell Wennström (1) SFP
Birgitta Olsson (1) SFP Suzanne Sjöholm SFP
Hans Snellman (1) SFP Märta-Lisa Westman SFP
Viveca Bäck (-) SFP Michael Luther (-) SFP
Patrick Ragnäs (1) SFP Gunvor Skogman SFP
Eva Comét (-) SDP Nancy Lökfors (1) SDP
Risto Nurmela (-) VF Joonas Leppänen (-) VF
Laura Ala-Kokko (-) GF Maria Vuorelma (-) GF
Mikael Nylund (-) KD May-Gret Axell (-) KD
Jan Salmén (1) Åland Erica Sjöström  Åland
Mauri C. Elovainio (1) C Gustav Skuthälla C

Den här sammansättningen av styrelsen sammanträdde till ett möte under verksamhetsperio-
den. Sessionen i maj valde en ny styrelse för mandatperioden 2017-2019 (se nedan). Parentesen 
efter namnen anger närvarostatistik.

ÅRET MED FOLKTINGET •  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 47



Styrelsens arbetsutskott 2015–2017
Under verksamhetsperioden fram till sessionen i maj har arbetsutskottet haft följande sam-
mansättning:

Thomas Blomqvist (1) SFP
Steven Frostdahl (2) SDP
Kimmo Sasi (2) Saml
Mats Brandt (2) SFP
Anna Bertills (1) SFP
Benjamin Ellenberg (-) SFP
Marie Bergman-Auvinen (1) SFP
Hildur Boldt (2) SDP
Jan Salmén (1) Åland

Arbetsutskottet sammanträdde två gånger under verksamhetsperioden. Parentesen efter 
namnen anger närvarostatistik. 

Utskotten 2015–2017

FÖRVALTNINGSUTSKOTTET 
Två möten under verksamhetsperioden. Mats Brandt (ordf.) (2), Mauri Casimir Elovainio (2), 
Mikael Enberg (2), Sandra Bergqvist (1), Jari Lehtivaara (-), Nina Lindroos-Holmström (-), Hen-
rik Lundsten (2), Carl-Gustav Mangs (1), Sandra Nestorova (-), Erica Sjöström (2), Ralf Skåtar (2), 
Mia Wikström (1) och som ständig sakkunnig Ida Sulin, Finlands Kommunförbund (-) och Siv 
Sandberg, Åbo Akademi (1). Erik Munsterhjelm fungerade som utskottets sekreterare. 

UTBILDNINGSUTSKOTTET 
Två möten underverksamhetsperioden. Anna Bertills (ordf.) (2), Sune Alén (2), Viveca Bäck (-), 
Mikael Eriksson (-), Elisabeth Helander (2), Edward Krogius (-), Petri Mäntysaari (1), Martina 
Reuter (2), Lena Sjöberg (1), Richard Sjölund (-), Johanna Stenman (1), Catharina von Schoultz 
(-) och som ständiga sakkunniga Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen (1) och Minna Lindberg, 
Kommunförbundet (1). Camilla Grundström fungerade som utskottets sekreterare.

SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET 
Två möten under verksamhetsperioden. Hildur Boldt (ordf.) (2), Per-Elof Boström (1), Åsa 
Gustafsson (1), Anna Lena Karlsson-Finne (1), Kyösti Kurvinen (-), Annika Kvist-Östman (2), 
Michael Luther (2) och Bernt Storbacka (-) och Göte Winé (2). Erik Munsterhjelm fungerade 
som utskottets sekreterare.

UNGDOMSUTSKOTTET 
Inga möten under verksamhetsperioden. 
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Styrelsen 2017–2019
Folktingets styrelse har under verksamhetsperioden bestått av 18 ledamöter med personliga 
ersättare enligt följande:

Ordinarie ledamöter  Ersättare
Thomas Blomqvist (ordf.) (4) sfp Anders Adlercreutz sfp
Jacob Storbjörk (I vice ordf.) (4)  sdp Nils-Johan Englund sdp
Jonny Andersen (II vice ordf.) (4)  Åland Ingrid Johansson Åland
Thorolf Sjölund (4) saml  Ted Apter saml
Joonas Leppänen (2)  vf  Birgitta Gran (-) vf
May-Gret Axell (3) kd Hanna-Kaisa Simojoki (-) kd
Lena Sjöberg (3) gf Tuula Närvä (-) gf
Karl-Mikael Grimm (2) c  Hanna Karlsson (-) c
Nina Lindroos-Holmström (3) sdp  Veronica Kalhori (-) sdp
Carita Henriksson (3) sdp  Viktor Kock (-) sdp
Jaan Siitonen (3) sfp Åsa Myrberg (-) sfp
Christel Liljeström (2) sfp  Thomas Rosenberg (-) sfp
Jan-Erik Eklöf (3) sfp  Mikael Nylund  (-) sfp
Kjell Wennström (4) sfp Inger Wretdal sfp
Patrick Ragnäs (3) sfp Stefan Mannsén (-) sfp
Ulla Salmenheimo-West (2) sfp  Mathias Skytte (1) sfp
Tanja Nyman (3)  sfp  Birgitta Olsson  (1) sfp
Camilla Wikman (2) sfp  Brita Brännbacka-Brunell (1) sfp

Folktingets session valde en ny styrelse i maj. Den här sammansättningen av styrelsen sam-
manträdde till fyra möten under verksamhetsperioden, varav ett per e-post. Parentesen efter 
namnen anger närvarostatistik.
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Styrelsens arbetsutskott 2017–2019
Under verksamhetsperioden har arbetsutskottet haft följande sammansättning:

Thomas Blomqvist (3) SFP
Jacob Storbjörk (2) SDP
Jonny Andersen (3) Åland
Mats Brandt (2) SFP
Inger Östergård (2) SDP
Elin Blomqvist-Valtonen (2) SFP
Kenneth Stambej (3) SFP
Christel Liljeström (3) SFP
Joonas Leppänen (-) VF

Arbetsutskottet sammanträdde tre gånger under verksamhetsperioden. Parentesen efter nam-
nen anger närvarostatistik.

Utskotten 2017–2019

FÖRVALTNINGSUTSKOTTET 
Två möten under verksamhetsperioden. Mats Brandt (ordf.) (2), Ted Apter (1), Sandra Bergqvist 
(-), Mikael Gerkman (2), Jonas Heikkilä (1), Christina von Hertzen (2), Hanna Karlsson (1), 
Stina Michelson (2), Fredrik Rönnlund (1), Hans Snellman (2), Mia Wikström (1), Siv Sandberg, 
permanent sakkunnig (-) och Ida Sulin, permanent sakkunnig (-). Kristina Beijar fungerade som 
utskottets sekreterare.

UTBILDNINGSUTSKOTTET 
Två möten under verksamhetsperioden. Elin Blomqvist-Valtonen (ordf.) (2), Peter Mattjus (2), 
Runa Ismark (2), Christer Rosengren (2), Elisabeth Helander (2), Rebecca Åkers (2), Göte Winé 
(2), Jan Otto Andersson (1), Lena Sjöberg (2), Petri Mäntysaari (2), May-Gret Axell (2) och som 
ständiga sakkunniga Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen (-) och Minna Lindberg, Kommun-
förbundet (1). Camilla Grundström fungerade som utskottets sekreterare.

SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET 
Två möten under verksamhetsperioden. Inger Östergård (ordf.) (2), Marie Bergman-Auvinen 
(1), Mona Rönnholm (1), Mikael Gädda (1), Marcus Suojoki (2), Dan-Anders Wentus (-), Camilla 
Andersson (-), Monika Arnö (2), Per-Elof Boström (2), Tuula Närvä (2) och Marianne Falck-
Hvilstafeldt (2). Erik Munsterhjelm fungerade som utskottets sekreterare.

KULTUR – OCH MEDIEUTSKOTTET 
Ett möte under verksamhetsperioden. Kenneth Stambej (ordf.) (1), Glenn Lindholm (-), Anna 
Luhtasela (1), Thomas Karv (-), Johan Kvarnström (1), Johanna Överfors (1), Elias Lindström (1), 
Vera Sui (1), Mona Lehtonen (1), Veera Hellman (1) och Hanna-Kaisa Simojoki (1). Stina Heikkilä 
fungerade som utskottets sekreterare.

FOLKTINGETS INTEGRATIONSFORUM
Gunvor Kronman, direktör, Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland (ordf.). 
Stephanie Lindberg fungerade som integrationsforumets sekreterare.
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Mandatfördelningsnämnden för mandatfördelningen 2017
Mandatfördelningsnämnden har bestått av 8 medlemmar med personliga ersättare enligt följande:

Medlem  Ersättare
Christel Liljeström (ordf) (3) SFP Anna Strömberg (0) SFP
Maria Grundström (2) SFP Christoffer Hällfors (2) SFP
Hildur Boldt (viceordf) (3) SDP Nils-Johan Englund (1) SDP
Heikki Pakarinen (4) SAML Michael Berner (0) SAML
Jonas Heikkilä (1) Gröna Lena Sjöberg (3) Gröna
Laura Lodenius (1) VF Maarit Fredlund (3) VF
Tommy Björkskog (0) KD May-Gret Axell (0) KD
Peter Albäck (0) Centern Mauri C. Elovainio (4) Centern

Mandatfördelningsnämnden sammanträdde fyra gånger under verksamhetsperioden. Parentesen 
efter namnen anger närvarostatistik. Biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström fung-
erade som nämndens sekreterare.

SVENSKA REFORMGRUPPEN 
Ulla-Maj Wideroos (ordf.), Medlemmar: Sune Lang, chefsläkare, Västra Nylands sjukhus, Mona 
Rönnholm, ekonomichef, Åbolands sjukhus, Göran Honga, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt, Sakari 
Telimaa, chefsöverläkare, Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, Juha Metso, omsorgsdirektör, 
Esbo, Mikael Grannas, kommundirektör, Sibbo, Terhi Vörlund-Wallenius, hälsocentralläkare, Åbo, 
Patrik Nygrén, kommundirektör, Pargas, Alice Backström, socialdirektör, Korsholm, Mats Brandt, 
kommundirektör, Malax, Carola Lindén, chef för socialomsorgen, Jakobstad, Anna-Maja Henriks-
son, riksdagsledamot, SFP, Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo, Viveca Arrhenius, socialråd, 
Social- och hälsovårdsministeriet, Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, Justitieministeriet, Hanna 
Tainio, vice VD, Kommunförbundet, Markus Österlund, folktingssekreterare, Folktinget, Kristina 
Wikberg, direktör, svenska och internationella ärenden, Kommunförbundet. Närvarorätt: Mats 
Nylund, riksdagsledamot, SFP, ordförande för Kommunförbundets svenska delegation, Maarit 
Feldt-Ranta, riksdagsledamot, SDP, Kommunförbundets styrelsemedlem, Thomas Blomqvist, 
riksdagsledamot, SFP, Folktingsordförande, Hildur Boldt, ordförande för Folktingets social- och 
hälsopolitiska utskott, Lauri Kattelus, vice ordförande för kommunfullmäktige i Åbo, Samlingspar-
tiet, Peter Östman, riksdagsledamot, KD, Jouni Ovaska, partisekreterare, Centern, Riikka Slunga-
Poutsalo, partisekreterare, Sannfinländarna, Minerva Krohn, överläkare, Kommunförbundets 
styrelsemedlem, De Gröna, Joonas Leppänen, partisekreterare, Vänsterförbundet. 
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