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ATT FORMAS  
ELLER ATT FORMA?
Det är viktigt att ibland stanna upp, reflektera och tänka på de frågor som formar framti-
den för oss svenskspråkiga i Finland. Och inse att vi inte ska nöja oss med att formas eller 
betrakta oss som beroende av språkmajoritetens välvilja. Vi har ett klart uppdrag att 
själva forma vår verklighet.

Realiteten är ändå att under de senaste fyra åren har svenskan kommit i kläm på grund 
av regeringens reformer. Folktinget och andra aktörer har gjort sitt yttersta för det svens-
ka, med hjälp av de medel som funnits. Idog intressebevakning, nationalspråksstrategins 
anda och framför allt grundlagen, som garanterar att den finsk- och svenskspråkiga 
befolkningen har samma rättigheter, har hållit svenskan på spelplanen. 

Svenskans ställning är fortfarande stark, men det finns flera frågor som måste åtgärdas. 
Beslutet om den omfattande jouren vid Vasa centralsjukhus måste omprövas, social- och 
hälsovård på svenska i Nyland och Egentliga Finland måste bli bättre. Och nästa regering 
måste snabbt utvärdera konsekvenserna av att tingsrätterna i Borgå och Raseborg har 
lagts ned.
 
Men det är inte bara externa faktorer som påverkar svenskan i Finland. Vi svensk- och 
tvåspråkiga finländare måste kollektivt ta ansvar för att forma strukturer som är hållbara 
i framtiden. Skolan och yrkesutbildningen är ett område. För att svenskan i Finland ska 
blomstra, så behöver vi de arenor och rum som skolan och bildningen utgör.

Tillgången till public service på svenska och en mångfald av svenskspråkiga tidningar är 
ett annat livsvillkor. Mediernas roll är att garantera en god samhällsdebatt på svenska, 
och att värna ett livskraftigt språk, och det är idag viktigare än någonsin. 

En annan utmaning är att nå ut till de unga i en alltmer fragmenterad verklighet. Emi-
grationen till Sverige är stor, och medier och föreningar är för ungdomar inte längre det 
sammanhållande kittet. Vi behöver göra det svenska i Finland lockande igen, både för 
dem som har växt upp här men också för nyfinländare.

Svenskfinland har alla förutsättningar att klara sig bra. Vi kan se på Island, vi är lika 
många. Vi har också kunskap och resurser. Med vilja och klara visioner, och med hjälp av 
offentliga och privata satsningar, kan och bör vi forma det svenska i Finland.

Thomas Blomqvist Markus Österlund
folktingsordförande folktingssekreterare



INLEDNING

Bristen på behörig svenskspråkig personal inom dessa 
områden är redan nu uppenbar och hotar jämlikheten 
i utbildningen. Folktinget har i sin intressebevakning 
betonat att tillgången till svenskspråkig behörig personal 
måste tryggas genom att öka antalet studieplatser på 
svenska. Folktinget tog vid samrådet för språkärenden, 
som hölls under hösten, upp frågan med undervisnings-
minister Sanni Grahn-Laasonen som lovade åtgärda 
saken.

Folktinget har fortsatt arbetet för att hitta en lösning för 
den svenskspråkiga skolhemsservicen och har varit repre-
senterat i arbetsgruppen med uppgift att utveckla verk-
samheten. Efter att den svenska skolhemsverksamheten 
varit hotad är nu förslaget att det ska finnas ett skolhem 
som erbjuder specialundervisning i skolhemsmiljö och att 
det ska vara placerat i en tvåspråkig region.

Konsekvenserna av samgången mellan Yle Fem och 
Yle Teema har väckt diskussion under året. Den farhåga 
som Folktinget uttryckte vid samgången angående 
försämringen av tv-utbudet på svenska har delvis hållit 
streck, och det har funnits skäl att noggrant följa med 
utvecklingen. Folktinget har träffat ledningen för Svenska 
Yle, direktören för Svenska Yle Marit af Björkesten och 
chefen för medier och utgivning Johanna Törn-Mangs, för 
att diskutera och framföra förslag som kunde stärka den 
svenska närvaron på kanalen.

Under 2018 utarbetade Folktinget målsättningar inför 
regeringsprogrammet 2019–2023 för att kunna vara i kon-
takt med både politiska partier och ledande tjänstemän 
vid ministerier. Ett utkast till målsättningar behandlades 
av Folktingets styrelse under hösten.

Planering av Folktinget 100 år

Planeringen för Folktingets 100-årsjubileum körde igång 
redan under 2018. Det planeras tre större jubileumssemi-
narier som blickar framåt och tangerar ämnen av central 
betydelse för svenskans framtid i Finland. Folktinget 100 
lyfts också upp under sessionen på Åland och i samband 

Folktingets arbete för att stärka det svenska språkets 
ställning i Finland och för att garantera varje finländares 
rätt att använda sitt eget modersmål, har mött på många 
utmaningar under året. Reformivern som har präglat 
regeringens arbete allt sedan den tillträdde i juni 2015 
har kulminerat under 2018 och lagförslag har avgetts i 
strid ström, och tyvärr har nationalspråken inte beaktats 
likvärdigt i dessa förslag. Folktinget har avgett ovanligt 
många utlåtanden och varit en regelbunden gäst i riksda-
gens utskott, där vi kommit med konstruktiva förslag till 
förbättringar. 

Reformerna inom social- och hälsovården har ställt 
utmaningar på hur den svenskspråkiga befolkningens 
språkliga rättigheter ska säkerställas. Folktinget har i sitt 
arbete fokuserat bland annat på demokratiunderskott, 
privatisering av vården, Vasa centralsjukhus jourverk-
samhet och samarbete över landskapsgränserna. För att 
bevaka de språkliga rättigheterna när det gäller dessa 
frågor, har vi lyft fram brister och risker och gett förslag 
på åtgärder både inom lagberedningen och i landskaps-
organisationernas beredningsarbete. Möten har hållits 
med familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, 
ledande tjänstemän och åsikterna har framförts i flera 
utlåtanden och under flera höranden i riksdagens utskott.

För att hitta goda modeller för samarbete inom olika 
förvaltningssektorer ordnade Folktinget under hösten 
ett lyckat seminarium om tryggande av offentliga säker-
hetstjänster på svenska, ”Får vi hjälp när nöden kräver”, i 
Helsingfors. Inrikesministeriets överdirektör Risto Lammi 
höll inledningstalet, och i övrigt deltog representanter för 
justitieministeriet, polisförvaltningen, polisutbildningen, 
nödcentralsverksamheten och räddningsväsendet som fö-
redragshållare och i en paneldiskussion. Seminariet visade 
att utbildningen har en kritisk betydelse för tillgången till 
svenskkunnig personal inom de olika förvaltningssekto-
rerna. Dessa utbildningsfrågor har stor relevans också för 
Åland, och Ålands polismyndighet deltog i seminariet.

Den nya gymnasiereformen förutsätter att studiehand-
ledningen ska öka och i den nya lagen om småbarnspe-
dagogik har kraven på personalens behörighet skärpts. 
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med Svenska dagen och dess huvudfest som högst troligt 
direktsänds på Yle Fem.

I samband med jubileet utges också en historik. En 
redaktionskommitté bestående av personer med god kän-
nedom om Folktingets historia och organisation kommer 
att tillsättas. Historiken färdigställs till Svenska dagen 
2019. 

Svenska dagen  
och Svenska veckan
Svenska dagens i tv direktsända huvudfest på Åbo Svenska 
Teater blev igen en succé och hörde till Yle Fems mest 
sedda program under 2018. Tv-sändningen hade ett 
genomsnittligt tittande på 73 000 personer (10 % mer än 
2017) och en tittartopp på 105 000 personer. Framgången 
visar att Svenskfinland behöver evenemang som stärker 
sammanhållningen och Yle Fems kanalchef Johanna Törn-
Mangs kommenterade sändningen med att ”vi lyckades 
skapa en lägereld som finlandssvenskarna samlades 
kring”.

Huvudfesten inleddes med ett välkomsttal av Folkting-
ets ordförande Thomas Blomqvist och en festhälsning av 
Mikko Hupa, rektor vid Åbo Akademi. Publiken fick ta del 
av allt från utdelning av Folktingets förtjänstmedaljer och 
fyra pris till en högklassig musikunderhållning. Folktinget 
ordnade också en Svenska dagen-fest i Kristinestad och en 
mottagning hölls i Svenska litteratursällskapets festsal på 
Riddaregatan i Helsingfors.

Svenska veckan har utvecklats till Svenskfinlands 
största kulturevenemang och i år koordinerade Folktinget 
firandet på 16 orter och engagerade en mängd artister 
som turnerade på dessa orter. Dessutom samarbetade vi 
med ett antal institutioner som gav svenskan synlighet. 
Helsingfors Universitetssjukhus genomförde till exempel 
en mycket synlig kampanj riktad till personalen och 
uppmuntrade dem att tala svenska med kolleger och 
patienter, och man delade ut ordböcker, matordlistor och 
Svenska veckan-reflexer i personalmatsalarna på de olika 
sjukhusen. 

SuomiAreena

Folktinget deltog igen i politikerveckan i Björneborg och 
inbjöd till paviljongen Café Svenskfinland som i år var 
inredd till ett somrigt båthus. Cafét på Medborgartorget 
drog en stor publik under fem dagar och Folktinget sam-
arbetade med Folkhälsan, Svenska Kulturfonden i Björne-
borg, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 
och Svenska litteratursällskapet. Folktinget ordnade också 
en välbesökt diskussion kring vilka åtgärder som behövs 
för en mera hållbar framtid, och i diskussionen deltog 
riksdagsledamot Anders Adlercreutz, professor Erik 
Bonsdorff och konsulten Maria Wetterstrand. I samarbete 
med Pori Jazz bjöd Folktinget på tre gratis jazzkonserter på 
svenska, varav en var riktad till en barnpublik. 

Landskapet Åland
Folktinget har haft ett nära samarbete med åländska 
politiker och myndigheter, och har tillsammans arbetat 
för att förbättra den service på svenska som erbjuds av 
statliga myndigheter och för utbildningen av svenskkun-
niga tjänstemän inom olika förvaltningssektorer. Vid ett 
seminarium om tryggande av offentliga säkerhetstjänster 
på svenska som ordnades i Helsingfors i oktober deltog en 
talare från Ålands polismyndighet.

Folktinget hade också en central roll i planeringen och 
genomförandet av det första samhällsdebattforumet 
AlandicaDebatt som ordnades i Mariehamn i juni och där 
Ålands landskapsregering var huvudman. För att markera 
vikten av samarbetet mellan Åland och Svenskfinland 
fattade Folktingets styrelse under året beslutet att ordna 
Folktingets jubileumssession i Mariehamn i maj 2019.

Folktingets session

Folktingets session arrangerades i Lilla parlamentet i 
Helsingfors lördagen den 7 april. Ordförande Thomas 
Blomqvist höll ett välkomstanförande och justitiekansler 
Tuomas Pöysti inledde den allmänpolitiska debatten.  
Justitiekanslern lyfte särskilt upp att Finlands två 
national språk behöver större synlighet och att svenskan 
bör tas i beaktande i de reformer som görs.

Berättelse om motionerna  
från sessionen 2018
Motion nr 1 om anordnandet av svenskspråkig 
polisutbildning och fortbildning

Sessionen beslutade att motionen antecknas för känne-
dom, men att Folktinget bör uppmärksamma ministeriet 
på problematiken gällande den svenskspråkiga polisut-
bildningen och fortbildningen.

Förvaltningsutskottet ordnade seminariet Får vi 
hjälp när nöden kräver? – om tryggande av offentliga 
säkerhetstjänster på svenska på SFV-huset i Helsingfors 
den 3 oktober 2018. Folktingets kansli hade sett det som 
motiverat att bredda hörandet av sakkunniga för att få en 
mera helhetsinriktad bild av den språkliga situationen och 
bjöd därför in representanter för flera förvaltningssek-
torer. Inrikesministeriets överdirektör Risto Lammi höll 
ett inledande tal om ministeriets perspektiv på offentliga 
säkerhetstjänster på svenska och språkrättsrådet Corinna 
Tammenmaa från justitieministeriet informerade om tryg-
gande av språkliga rättigheter utifrån regeringens språk-
berättelse. Representanter för polisväsendet, polisutbild-
ningen, nödcentralsverksamheten och räddningsväsendet 
deltog som föredragshållare och i en paneldiskussion, där 
man lyfte fram frågor av betydelse för språkliga rättigheter 
och skyldigheter inom det egna verksamhetsområdet. 
Ålands polismyndighet medverkade i paneldiskussionen. 
Folktinget har för avsikt att följa upp seminariet med ett 
möte med inrikesministeriets kanslichef våren 2019. 
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Motion nr 2 om behovet av  
tvåspråkiga ICT-system

Sessionen beslutade att Folktinget arbetar för att man be-
aktar de språkliga rättigheterna och de språkliga behoven 
då framtidens vårdsystem planeras och upphandlas, och 
att Folktinget kontaktar de i motionen nämnda centrala 
organisationerna som planerar och upphandlar de digitala 
lösningarna som framtidens systemlösningar ska bygga på 
och påtalar behovet av att redan från början beakta språket.

Social- och hälsopolitiska utskottet sände i juli 2018 
en skrivelse till de tvåspråkiga landskapens berednings-
organisationer och till finansministeriet och social- och 
hälsovårdsministeriet med påminnelse om hur de 
språkliga rättigheterna ska beaktas i planeringen och 
upphandlingen av digitala system. Frågan har också lyfts 
upp i utlåtanden till riksdagens utskott gällande vård- och 
landskapsreformen. I sitt samarbete med Nylands land-
skapsberedningsorganisation har Folktinget även deltagit 
i arbetet med att säkerställa tvåspråkigheten i landskapets 
digitala lösningar. Folktinget fortsätter att arbeta för att 
de språkliga rättigheterna och behoven ska beaktas i 
tillräcklig utsträckning när de digitala strukturerna skapas 
i samband med vård- och landskapsreformen. 

Motion nr 3 om att språklagen ska 
kompletteras med initiativrätt för att 
säkerställa att lagförslag och betänkanden 
återfinns i sin helhet på svenska

Sessionen beslutade att motionen antecknas för kän-
nedom.

Motion nr 4 om bindande och förbättrade 
konsekvensbedömningar i lagberedningen

Sessionen beslutade att Folktinget arbetar för att 
statsrådet skärper konsekvensbedömningarna, och att 
statsministern och statsrådet uppmärksammas på behovet 
att göra det tvingande för alla ministerier att göra grund-
liga språkliga konsekvensbedömningar i samband med 
lagberedning.

Folktinget riktade en skrivelse till understatssekrete-
rare Timo Lankinen vid statsrådets kansli i slutet av året. 
Ett syfte med skrivelsen var att lyfta fram det viktiga i 
att språkliga rättigheter och skyldigheter har en central 
ställning i beredningen av lagar samt författningar på lägre 
nivå. Ministeriernas beredning bör grundligt bedöma de 
språkliga konsekvenserna av olika alternativa förslag och 
välja de förslag som tryggar svensk- och finskspråkiga 
personers språkliga rättigheter enligt lika grunder. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen vid statsrådet 
kansli ger utlåtanden om regeringens propositioner och 
konsekvensbedömningarna i dessa. Rådets nuvarande 
mandatperiod går ut 14.4.2019. Folktinget föreslog i 
skrivelsen att rådet kompletteras med en expert på språk-
lagstiftningen, när det tillsätts inför nästa mandatperiod. 

Motion nr 5 om utvärdering  
av YLE Fems inskränkningar

Sessionen beslutade att Folktinget granskar konsekvenser-
na av Yle Fems och Yle Teemas samgång till en mix-kanal.

Kultur- och medieutskottet behandlade frågan på 
sina möten i september och december 2018. Eftersom 
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Svenska Yle tidigare meddelat att en intern utredning 
om kanalsammanslagningen mellan Yle Fem och Yle 
Teema var under arbete, avvaktade Folktinget. I slutet av 
oktober framkom i Hufvudstadsbladet uppgifter om att 
kanalsammanslagningen har lett till ett stort tapp för Yle 
Fem-programmen, vilket folktingssekreterare Markus 
Österlund kommenterade med att de farhågor som 
Folktinget framförde inför samgången tycks ha besannats. 
Kultur- och medieutskottet inbjöd Svenska Yles direktör 
Marit af Björkesten och chefen för medier och utgivning 
Johanna Törn-Mangs till sitt möte i december 2018 för 
vidare diskussioner, och framförde då samma farhågor. 

Inledarna från Yle Fem gav bakgrunden till kanalsam-
manslagningen och presenterade siffror för tv-tittandet 
allmänt, där trenden under de senaste åren har varit 
nedåtgående för alla tv-kanaler. Minskningen för Yle Fem 
var mera markant genast efter kanalsammanslagningen, 
men stabiliserades senare. Däremot har det finlandssven-
ska tv-tittandet allmänt sett minskat mer än det finska, 
vilket är oroväckande. Efter Folktingets kritik och den 
kritiska publikresponsen i allmänhet planerar Yle Fem 
nu åtgärder för att förbättra utbudet på svenska främst 
på kvällar efter kl. 20, men också helgutbudet diskuteras. 
Mötesdeltagarna betonade vikten av att det svenska rum-
met inom medierna, förutom i tv också på Yles webbplats 
och på Arenan, inte inskränks. Folktinget fortsätter att 
följa med denna fråga, bland annat genom att ordna ett 
jubileumsseminarium om de finlandssvenska mediernas 
framtid i mars 2019.

Motion nr 6 om de svenskspråkigas i Finland 
tillgång till SVT Play:s programutbud

Sessionen beslutade att Folktinget verkar för att det inleds 
diskussioner mellan de nordiska statsägda tv-bolagen om 
avtalslicenslösningar som möjliggör att programutbudet 
i kanalerna görs tillgängliga i alla nordiska länder genom 
ett on-demand-utnyttjande.

Tematiken tangerades i en diskussion som Folktinget 
ordnade, tillsammans med Ålands landskapsregering 

och Pohjola-Norden, på AlandicaDebatt i juni 2018. I 
diskussionen deltog bland andra folktingsordföranden 
Thomas Blomqvist och Marit af Björkesten från Svenska 
Yle. Kultur- och medieutskottet diskuterade också frågan 
på sitt möte i december då direktör Marit af Björkesten 
och chefen för medier och utgivning Johanna Törn-Mangs 
från Svenska Yle var inbjudna som gäster. Marit af Björke-
sten konstaterade då att ingen lösning finns på problemet 
på kort sikt, eftersom det handlar om pengar och 
upphovsrätter. Det är väldigt dyrt att köpa in rättigheter 
av andra bolag speciellt då det gäller drama. Det är därför 
inte möjligt för ett bolag att köpa in rättigheter för en hel 
kanal (till exempel för SVT Play), dessutom avtalar man 
om rättigheterna skilt för varje program. Men ett nytt 
tv-samarbete mellan de nordiska rundradiobolagen ger 
möjlighet att utbyta upp till 12 nordiska dramaproduktio-
ner i året, vilket är positivt. Dessa program kan också ses 
längre än normalt på Arenan. Folktinget har gjort vad vi 
har kunnat i ärendet och fortsätter att följa med frågan.

Motion nr 7 om modersmålets  
betydelse för individen 

Sessionen beslutade att Folktinget följer upp vad det av 
Utbildningsstyrelsen initierade utvecklingsprojektet i mo-
dersmålsinriktad finska utmynnar i och skrider vid behov 
till nödvändiga åtgärder, och att Folktinget uppmuntrar 
kommuner till försök att erbjuda modersmålsinriktad 
svenska. 

Folktinget har varit i tät kontakt med Utbildningsstyrel-
sen och följt med hur kartläggningen som ska ge en läges-
bild över den modersmålsinriktade finska undervisningen 
i kommunerna framskrider. Svarsprocenten blev till en 
början låg och Utbildningsstyrelsen förlängde svarstiden. 
Under senhösten 2018 har resultaten av kartläggningen 
sammanställts. Undervisningsrådet Yvonne Nummela 
redogjorde för resultatet av kartläggningen och berättade 
om åtgärder som kommer att vidtas i anledning av kart-
läggningen vid utbildningsutskottets möte i december 
2018.  
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Motion nr 8 om förbättrande av vård- och 
omsorgskedjor på svenska för de som utsatts 
för sexuella trakasserier, övergrepp och brott 

Sessionen beslutade att Folktinget gör en översikt gällande 
tillgången till vård och stöd på svenska för den som blivit 
utsatt för sexuella trakasserier och sexualbrott, och att 
Folktinget idkar aktivt påverkningsarbete för att förbättra 
situationen i hela kedjan av kontakter till myndigheter 
och vårdaktörer. 

Social- och hälsopolitiska utskottet har i juli 2018 sänt 
en skrivelse till de tvåspråkiga landskapens berednings-
organisationer med uppmaningen att lägga särskild vikt 
vid planeringen av vård- och servicekedjor när det gäller 
vissa specialtjänster som har ett litet befolkningsunder-
lag på svenska, inklusive tjänster för personer som blivit 
utsatta för sexuellt våld. 

Utskottet bjöd till sitt möte i november in representan-
ter från HUS Kvinnoklinikens Seri-stödcenter, som ger 
stöd till personer som utsatts för sexuellt våld. Centret 
erbjuder heltäckande tjänster på ett och samma ställe och 
är ett pilotprojekt som koordineras av Institutet för hälsa 
och välfärd (THL) och social- och hälsovårdsministeriet. 
Målet är att skapa en riksomfattande modell för stödcen-
ter också i de andra universitetssjukhusstäderna. 

Utskottet har också gjort en enkät som ska sändas till 
de tvåspråkiga kommunerna för att utreda tillgången till 
olika vård- och stödtjänster för samma målgrupp. På basis 
av den information kommunerna ger, gör utskottet en 
sammanfattande kartläggning. 

Motion nr 9 om att Folktinget börjar 
koordinera språkambassadörsnätverk 

Sessionen beslutade att Folktinget tillsammans med andra 
relevanta aktörer utreder möjligheten att bygga ett språk- 
ambassadörsnätverk som verkar genom besök till olika 
skolor och utbildningsanstalter, och att de första besöken 
skulle ske under år 2019 och en utvärdering av nätverkets 
resultat skulle göras 2021.

Folktinget beslöt våren 2018 gå med som samarbets-
part i projektet Kielilähettiläät - Språkambassadörerna 
2019–2021 som administreras av Kansalliskielet ry - 
Nationalspråken rf. Föreningen anhöll om och beviljades 
finansiering för projektet via Kulturfondens Hallå-projekt. 
Folktingets personal har under senhösten 2018 träffat och 
diskuterat samarbetsmöjligheter med Jaan Siitonen, vice 
ordförande för Kansalliskielet ry - Nationalspråken rf och 
blivande verksamhetsledare för projektet. Projektplane-
ringen pågår, de första skolbesöken förverkligas under 
våren 2019. Siitonen gästade utbildningsutskottets möte i 
december 2018 och gav en nulägesrapport över projektets 
framskridande.

 Motionsbehandlingen 
och den allmänpolitiska 
debatten engagerar på 
Folktingets sessioner.
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FÖRVALTNING
”Jag tycker det är ett väldigt positivt tecken att tvåspråkiga och svenskspråkiga 
personer ser en yrkesframtid hos staten. En hälsning till staten och kommunerna: 
Ta vara på dem som utbildar sig. Se till att det också finns jobb för dem ute på 
våra polisstationer, nödcentraler och räddningsverk.” 

Med dessa ord avslutade förvaltningsutskottets ordfö-
rande Mats Brandt Folktingets seminarium om tryggande 
av offentliga säkerhetstjänster på svenska hösten 2018. 
Vid Polisyrkeshögskolan var det sammanlagda antalet 
studerande på olika utbildningsnivåer rekordhögt inom 
den svenskspråkiga polisutbildningen. Dessutom var 
antalet sökande till den tvåspråkiga utbildningen för 
nödcentralsoperatörer i Österbotten hösten 2018 det näst 
högsta i Räddningsinstitutets historia. 

Digitaliseringen

Digitaliseringen av offentliga tjänster är ett av regeringen 
Sipiläs spetsprojekt, och språkliga rättigheter i de digitala 
tjänsterna har varit ett genomgående tema i utlåtandena 
inom förvaltningen. Folktinget har också tagit ställning 
till förslag som direkt gäller digitaliseringen: en föreslagen 
verksamhetsmodell för digitalt stöd, ett lagförslag gäl-
lande Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
samt ett lagförslag gällande tillhandahållande av digitala 
tjänster. 

Landskapsreformen

Beredningen av lagarna för landskaps- och vårdreformen 
fortsatte i riksdagen under år 2018. Riksdagens utskott 
bad Folktinget om utlåtanden gällande flera stora lagpaket 
om landskaps- och vårdreformen under våren, och därtill 
hörde arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Folktingets 
representanter som sakkunniga vid ett möte.

En fråga som Folktinget genomgående lyfte fram i sina 
utlåtanden var lagförslaget om ett påverkansorgan för den 
språkliga minoriteten i tvåspråkiga landskap. Förslaget 
har en stor relevans för den svenskspråkiga befolkningen 
som, om förslaget antas, kommer att ha en minoritets-
ställning inom samtliga tvåspråkiga landskap förutom i 
Österbotten. Folktinget framhöll det viktiga i att påver-
kansorganet får en starkare formell ställning, vilket också 
grundlagsutskottet hade gett riktlinjer om. Arbetslivs- och 
jämställdhetsutskottet fäste vikt vid Folktingets yrkande i 
sitt utlåtande. 

En annan fråga av stor betydelse som Folktinget tog 
ställning till var landskapets tillväxttjänster. Folktinget 
framhöll att dessa tjänster ska finnas tillgängliga för 
invånarna på finska och svenska, så att invånarna har lika 
tillgång till tjänsterna.

Folktinget deltog aktivt i det nätverk för de tvåspråkiga 
landskapen och landskapet Lappland, som justitie-
ministeriet ordnade för att stödja landskapens språkliga 

Höstens 
seminarium 
samlade experter 
från bl.a. inrikes- 
ministeriet, polis - 
förvaltningen och 
-utbildningen, 
nödcentralen och 
räddningsväsendet.
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organisering. Som uppföljning på nätverkets arbete utgav 
ministeriet en handbok för landskapets påverkansorgan 
för den språkliga minoriteten och för samiskan i december 
2018. Folktingets förvaltningsutskott kommenterade  
handboken när den var under arbete, vilket också 
framgår av texten. Detta var aktuellt när utskottet hörde 
språkrättsrådet Corinna Tammenmaa som sakkunnig om 
påverkansorganet i slutet av år 2017. 

Folktinget gav också ett utlåtande om förslaget till 
lagstiftning om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, 
som har direkt anknytning till landskapsreformen. 

Tingsrättsreformen 

Sedan riksdagen hade godkänt tingsrättsreformen senhös-
ten 2017 blev följderna för tillgången till rättstjänster på 
svenska och möjligheterna till domstolspraktik på svenska 
en högaktuell fråga. Riksdagen fattade beslut om att lägga 
ned tre tvåspråkiga tingsrätter och sammanträdesplatser 
på ett flertal tvåspråkiga orter från början av år 2019. 
Genom riksdagens beslut ändrade majoritetens språk 
inom domkretsen för Österbottens tingsrätt från svenska 
till finska. Till följd av reformen minskade det sammanlag-
da antalet praktikplatser från fem till två, dessa vid Ålands 
tingsrätt. Det här var synnerligen bekymmersamt med 
tanke på den framtida rekryteringen av svensk kunniga 
domare i landet. 

Justitieminister Antti Häkkänen meddelade i april 2018 
att åtta tjänster som tingsnotarier med utmärkta kunska-
per i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska placeras vid 
de fem tvåspråkiga tingsrätterna i landet. De två praktik-
platserna vid Ålands tingsrätt kvarstår. Justitieministern 
hänvisade med detta till det viktiga i att rättsskyddet på 
svenska tryggas. Det kommer också i fortsättningen att 
finnas ett visst antal tjänster som tingsdomare med ut-
märkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i fin-
ska vid de tvåspråkiga tingsrätterna. Beslutet fastställdes 
genom statsrådets förordning och trädde i kraft 1.1.2019. 

Detta var ett klart positivt besked gällande dom-
stolspraktiken på svenska. Men fortfarande kvarstår det 
faktum att reformen kommer att försvåra möjlighe-
terna att rekrytera svenskkunnig personal, eftersom de 
administrativa kanslierna finns i Esbo och Vanda. Detta 
leder till försämrad svenskspråkig service. Lagmännen 
för tingsrätterna i Raseborg och Borgå lyfte fram denna 
problematik i offentligheten under år 2018 och har liksom 
Folktinget och andra remissinstanser uttryckt stor oro 
över reformens språkliga konsekvenser under hela bered-
ningsskedet. 

En regeringsproposition, som har direkt samband med 
tingsrättsreformen, var förslaget om att koncentrera be-
handlingen av summariska tvistemål till nio tingsrätter i 
landet. Av dessa är fyra tingsrätter tvåspråkiga och Ålands 
tingsrätt är svenskspråkig. Också i detta utlåtande till 
riksdagens lagutskott konstaterade Folktinget att beslutet 
om att lägga ned tingsrätterna i Raseborg och Borgå är 
klart bekymmersamt med tanke på rättsskyddet för den 
svenskspråkiga befolkningen. Detta har betydelse också 
med tanke på den framtida behandlingen av summariska 

tvistemål, som för Nylands del koncentreras till Vanda 
tingsrätt (utöver Helsingfors). Lagutskottet tog fasta på 
Folktingets ställningstaganden i sitt betänkande.

Även reformen av åklagarväsendet fortgick, och 
Folktinget gav ett utlåtande gällande lagförslag om den 
planerade Åklagarmyndigheten till riksdagens lagutskott.

Utlåtanden och skrivelser
5.3.2018  Utlåtande om förslag till verksamhetsmodell 

för digitalt stöd, AUTA-modellen till finansmi-
nisteriet

7.3.2018  Yttrande gällande regeringens lagförslag om 
ändring av rättegångsbalken till riksdagens 
lagutskott

9.4.2018  Yttrande gällande regeringens lagförslag om 
Åklagarmyndigheten och vissa lagar som har 
samband med den till riksdagens lagutskott

16.4.2018  Yttrande gällande regeringens lagförslag om 
inrättande av landskap och om en reform av 
ordnandet av social- och hälsovården till riks-
dagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott

26.4.2018  Yttrande gällande regeringens förslag till 
lagstiftning om verkställigheten av land-
skapsreformen och omorganisering av statens 
tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter till 
riksdagens förvaltningsutskott

17.5.2018  Yttrande gällande regeringens lagförslag om 
regionutveckling och tillväxttjänster och vissa 
lagar som har samband med den till riks-
dagens förvaltningsutskott

24.5.2018  Yttrande gällande regeringens lagförslag om 
regionutveckling och tillväxttjänster och vissa 
lagar som har samband med den till riks-
dagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott

10.8.2018  Utlåtande om utkast till regeringsproposition 
med förslag till lagstiftning om Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata till 
finansministeriet

11.12.2018  Yttrande gällande regeringens lagförslag om 
tillhandahållande av digitala tjänster och lag 
om ändring av lagen om kommunikation i 
myndigheternas verksamhet till riksdagens 
förvaltningsutskott

31.12.2018  Skrivelse om språkliga konsekvensbedöm-
ningar i lagberedningen till understatssekre-
terare Timo Lankinen på statsrådets kansli 

Hörande
16.4.2018  Yttrande gällande regeringens lagförslag om 

inrättande av landskap och om en reform av 
ordnandet av social- och hälsovården till riks-
dagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott. 
Folktingssekreterare Markus Österlund och 
Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsären-
den, hördes i utskottet.

Seminarium
3.10.2018  Får vi hjälp när nöden kräver? – seminarium 

om tryggande av offentliga säkerhetstjänster 
på svenska på SFV-huset i Helsingfors
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 Paneldebatten tog fasta 
på sätt att befrämja 
tvåspråkigheten i 
svenskspråkiga skolor.

 Professorn i pedagogik 
vid ÅA Fritjof Sahlström 
talade om tvåspråkiga 
skolor i pedagogik och 
politik.
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UTBILDNING
Det regionala språkförsöket som varit aktuellt sedan 2014 och som skrevs in i 
regeringen Sipiläs regeringsprogram fick äntligen ett slut i maj. Alla kommuner 
som hade anmält sitt intresse för att delta i försöket tänkte om och meddelade 
en efter en att de drar sig ur försöket. Folktinget gläder sig över att både 
vårdnadshavare och kommunala beslutsfattare insett betydelsen av svenskan i 
Finland. Processen har visat att det svenska i Finland har många vänner. 

Under samma tak  
eller i samma rum?

Till sessionen 2017 inlämnades en motion om behovet av 
ett klarläggande ifråga om kunskapsläget och strategierna 
gällande tvåspråkiga skollösningar. Sessionen 2017 beslöt 
att ett framtidsseminarium kring ämnet tvåspråkiga sko-
lor arrangeras. I början av mars ordnades ett seminarium 
med rubriken Under samma tak eller i samma rum? samt 
en påföljande paneldebatt kring ämnet Hur befrämja 
tvåspråkigheten i svenskspråkiga skolor? 

Seminariet inleddes med tre forskarinlägg. Det första 
inlägget levererades av Fritjof Sahlström, professor i peda-
gogik och dekanus vid Fakulteten för pedagogik och väl-
färdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa, som talade om Mot 
bättre vetande: tvåspråkiga skolor i pedagogik och politik. 
Mari Bergroth, FD, Forskningsledare i pedagogik, Åbo 
Akademi, höll ett anförande om Risker och möjligheter 
med enspråkiga och tvåspråkiga skolor i ett flerspråkigt 
Finland. Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms 
universitet, avslutade med inlägget Reflektioner från 
Sverige – vad behöver förändras i undervisningen för att 
stärka minoritetsspråket finska? 

I den efterföljande paneldebatten deltog Jari Löf, 
finskalärare i Petalax gymnasium som arbetar med 
eklasstandem som pedagogisk metod, Heidi Backman, 
bildningsdirektör i Grankulla, Jouni Piippo, rektor vid 
Kungsvägens skola i Sibbo och Aino Peltola, biologistu-
derande i det tvåspråkiga utbildningsprogrammet vid 
Helsingfors universitet. 

Seminariet ordnades i Musikhuset i Helsingfors och 
lockade ett 70-tal deltagare. Diskussionen var mycket 
lyckad och fick stor synlighet i medierna. 

Samråd för språkärenden 

Delegationen för språkärenden ordnade i oktober 
ett samråd för språkärenden. Temat för samrådet var 

förverkligandet av de språkliga rättigheterna samt 
språkförhållandena inom undervisningen. Avsikten med 
samrådet var att diskutera aktuella reformer som påverkar 
förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Folktinget 
deltog i samrådet och hade möjlighet att ställa frågor till 
undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. 

Den första frågan handlade om tillgången till svensk-
språkig behörig personal inom småbarnspedagogiken. I 
den nya lagen om småbarnspedagogik har kraven på be-
hörighet för personal inom småbarnspedagogiken skärpts. 
Bristen på svenskspråkig behörig personal är redan nu 
stor, särskilt i södra Finland och hotar jämlikheten i 
utbildningen. Ministern lovade vid samrådet att antalet 
utbildningsplatser för personal inom småbarnspedagogik, 
även på svenska, utökas. 

Den andra frågan handlade om tillgången till behöriga 
studiehandledare på svenska. Studiehandledningen har i 
och med yrkesutbildnings- och gymnasiereformerna fått 
en ny roll, betydelse och omfattning. Folktinget påtalade 
att flera svenskspråkiga behöriga studiehandledare bör 
utbildas om målsättningen i reformerna ska uppfyllas. 
Undervisningsministern hänvisade vid samrådet till en 
prognos om det nationella behovet av studiehandledare, 
som tagits fram i Jyväskylä universitet. Enligt prognosen 
är det totala behovet av utexaminerade svenskspråkiga 
studiehandledare två per år, vilket Folktinget inte anser 
vara en realistisk bedömning. Undervisningsministern 
lovade utreda frågan. 

Den tredje frågan handlade om tillgången till läromedel 
i svenska som andra språk för förskoleundervisningen 
samt årskurserna ett och två. Nyanlända har rätt att välja 
att integreras på svenska, en utmaning i integrationspro-
cessen är att läromedel i svenska som andra språk saknas 
för förskoleundervisningen samt årskurserna ett och två. 
Folktinget framhöll att läromedel i svenska som andra 
språk bör finnas för alla åldersgrupper och betonade att 
läromedlen bör ha en finlandssvensk kontext. Folktingets 
yrkande noterades vid samrådet för språkliga ärenden och 
Folktinget följer upp hur arbetet framskrider.  
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Regionala språkförsöket  
rann ut i sanden

Folktinget har från början motsatt sig det så kallade språk-
försöket där den obligatoriska skolsvenskan skulle slopas 
och ersättas med något annat språk. Folktinget har under 
alla skeden av lagberedningen betonat att vi bör värna 
om och stärka våra två nationalspråk, svenska och finska, 
inte försvaga dem, att språk inte skall ställas mot varandra 
samt att undervisning i de båda nationalspråken bör ingå 
i grundskolans och andra stadiets läroplaner och därmed 
kvarstå som ett för alla elever gemensamt ämne. 

Fem kommuner ansökte inom utsatt tid om att få delta i 
språkförsöket. En efter en drog sig kommunerna ur försö-
ket som slutligen helt rann ut i sanden i slutet av maj. 

Lagmansgården

Folktinget har under året arbetat för och medverkat till 
en hållbar lösning för den svenska skolhemsservicen. 
Lagmansgården har länge varit det enda skolhem som 
erbjuder specialundervisning i skolhemsmiljö på svenska, 
och det är viktigt att denna verksamhet får en fortsättning. 
Folktingssekreteraren har som medlem i den arbetsgrupp 
som tillsattes för att utveckla den svenskspråkiga skol-
hemsverksamheten lyft fram att verksamheten måste 
finnas i en tvåspråkig region, och nu kommer Senats-
fastigheter med stor sannolikhet att gå in för att bygga nya 
lokaliteter i Jakobstad. 

Folktinget fick under hösten utse en medlem och en 
personlig ersättare i den svenska sektionen till den nya 
direktionen för Statens skolhem. Det här ger goda förut-
sättningar för Folktinget att fortsättningsvis aktivt jobba 
för den svenska skolhemsservicen.

Lagstiftning och 
utbildningsreformer
Året har präglats av många reformer: yrkesutbildnings-
reformen, gymnasiereformen, reform av studentexamen 
och den nya lagen om småbarnspedagogik. Folktinget har 
via den av undervisnings- och kulturministeriet tillsatta 
reformgruppen för yrkesutbildningen följt med hur 
yrkesutbildningsreformen utfallit och framskridit. Folk-
tinget har gett följande utlåtanden och deltagit i följande 
höranden under året:

Utlåtanden och höranden
28.2.2018 Utlåtande gällande Flerspråkighet som en 

resurs – Utredning angående läget för och 
nivån på språkreserven i Finland. Förslag till 
undervisnings- och kulturministeriet om 
utveckling av språkutbildningen 

12.3.2018  Utlåtande gällande gymnasielag och lag om 
ändring av lagen om anordnande av student-
examen till undervisnings- och kulturminis-
teriet   

18.3.2018 Utlåtande om lagen om småbarnspedagogik 
till undervisnings- och kulturministeriet   

16.5.2018 Yttrande till riksdagens kulturutskott om 
regeringens proposition till riksdagen om 
gymnasielag och lag om ändring av lagen om 
anordnande av studentexamen och lagen 
om finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet

17.5.2018 Kulturutskottets hörande i riksdagen gällande 
regeringens proposition till riksdagen om 
gymnasielag samt lagar om ändring av lagen 
om anordnande av studentexamen och lagen 
om finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet

10.8.2018 Utlåtande till undervisnings- och kultur-
ministeriet gällande utkast till ändring av 
förordningen om riksomfattande mål för 
utbildningen enligt lagen om grundläggande 
utbildning och om timfördelning i den grund-
läggande utbildningen samt av förordningen 
om grundläggande utbildning 
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SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD
Vård- och landskapsreformen har präglat Folktingets arbete med social- och 
hälsovårdsfrågor. Vi har aktivt bevakat både riksdagens behandling av 
reformförslagen och de tvåspråkiga landskapens beredningsarbete. 

Verksamhetsåret har åter präglats av vård- och landskaps-
reformen. Riksdagens utskott fortsatte behandlingen av 
regeringens reformförslag och inledde behandlingen av 
regeringens förslag till valfrihetsmodell. Ett medborgar-
initiativ om att ge Vasa centralsjukhus uppgiften att 
upprätthålla omfattande jour dygnet runt har också 
behandlats. Parallellt med riksdagsbehandlingen intensi-
fierade landskapens beredningsorganisationer sitt arbete 
med att bereda genomförandet av reformen. 

Både Folktingets kansli och Folktingets social- och 
hälsopolitiska utskott har arbetat med olika aspekter av 
reformen. Folktinget har upprepade gånger hörts som 
sakkunnig i riksdagens utskott och även gett yttranden 
och utlåtanden i frågan. Folktinget har också aktivt arbetat 
med frågor som berör landskapens beredningsarbete. 

Behandlingen av vård- och 
landskapsreformen i riksdagen
Flera av riksdagens utskott har under året behandlat 
reformförslaget och förslaget till valfrihetslag. Folktinget 
har hörts som sakkunnig i social- och hälsovårdsutskottet 
och arbets- och jämställdhetsutskottet och har därtill gett 
flera utlåtanden och yttranden. 

De frågor som Folktinget har lyft upp under hörandena 
och i sina utlåtanden är bland annat följande. Demokrati-
underskottet som uppstår för den svenskspråkiga befolk-
ningen då ansvaret för vården överförs från kommunerna 
till landskapen; påverkansorganet för den språkliga 
minoriteten och dess ställning; landskapets skyldighet 
att inom ramarna för valfriheten säkerställa att det finns 
tillräcklig tillgång till svenskspråkig service; centralise-
ringen av omfattande jourverksamhet dygnet runt och 
Vasa centralsjukhus ställning; de språkliga rättigheterna i 
förhållande till digitaliseringen. 

I slutet av året hade riksdagens social- och hälsovårds-
utskott ännu inte hunnit avge sina betänkanden om 
lagförslagen. I sitt utkast till betänkande har utskottet 
emellertid behandlat en del frågor som handlar om 

språkliga rättigheter, men de flesta problem som Folk-
tinget påpekat finns fortfarande kvar i lagförslagen. Den 
tydligaste förbättringen är att utskottet föreslagit starkare 
skrivningar i den bestämmelse som gäller de tvåspråkiga 
landskapens skyldighet att säkerställa att tjänster som fås 
mot kundsedel och personlig budget finns tillgängliga på 
både finska och svenska, så att kundens valfrihet förverk-
ligas. Detta är en viktig förbättring i valfrihetsmodellen. 
Riksdagen väntas rösta om lagförslagen i mars 2019. 

I kapitlet Förvaltning finns det mer information om 
Folktingets arbete med landskapsreformen och de aspek-
ter som inte direkt handlar om social- och hälsovård.

Landskapens beredningsarbete

Justitieministeriet sammankallade ett landskapsnätverk  
för de fem tvåspråkiga landskapen och Lapplands land-
skap. Folktinget är också medlem i nätverket. Nätverket 
arbetar för att trygga att landskapen tillgodoser de 
språkliga rättigheterna och för att skapa en grund för en 
tvåspråkig förvaltningskultur. Nätverket träffades tre 
gånger under året och skapade bland annat en handbok 
för påverkansorganet för den språkliga minoriteten. 

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott har 
behandlat ärenden som berör de tvåspråkiga landska-
pens beredningsarbete och som är viktiga för att få den 
tvåspråkiga servicen att fungera i praktiken. Utskottet tog 
fasta på två helheter, digitalisering och samarbete över 
landskapsgränserna, och sände skrivelser om detta till de 
tvåspråkiga landskapens beredningsorganisationer.  

Folktinget har därtill samarbetat i synnerhet med 
beredningsorganisationen för Nylands landskap (pro-
jektet Nyland 2019) bland annat genom att bidra med 
information och delta i utarbetandet av olika handlingar 
och strategier. Tillsammans med utredningspersonen för 
den svenskspråkiga servicen i Nylands beredningsorga-
nisation har Folktinget också arbetat fram en modell för 
landskapsöverskridande samarbete, som beskrivs nedan. 
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 Samarbete om vård över 
landskapsgränserna var 
temat för rundabordsdis-
kussionen i maj, som leddes 
av Vänsterförbundets 
ordförande Li Andersson. 
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Samarbete över 
landskapsgränserna

Vissa typer av social- och hälsovårdstjänster har ett rela-
tivt litet befolkningsunderlag på svenska, samtidigt som 
tjänsternas kvalitet är högst beroende av kommunika-
tion på kundens eget språk. Exempel på sådana tjänster 
är olika psykiatriska tjänster, omplaceringsverksamhet 
inom barnskyddet, viss funktionshinderservice och viss 
specialiserad geriatri. Idag är tillgången till dessa tjänster 
bristfällig. Därför har Folktinget föreslagit att de tvåsprå-
kiga landskapen skulle samarbeta kring samordnandet 
och produktionen av sådana tjänster på svenska.

En rundabordsdiskussion om samarbete om vård 
över landskapsgränserna ordnades på riksdagen i maj. 
Vänsterförbundet sammankallade till diskussionen och 
Folktinget tog hand om sekretariatet. Diskussionen hand-
lade om möjligheter till gränsöverskridande samarbete 
kring vissa social- och hälsovårdstjänster som kräver ett 
stort befolkningsunderlag för att kunna upprätthållas på 
svenska. Deltagarna var överens om att ett samarbete vore 
viktigt. Rundabordsdiskussionen utmynnade i en träff 
med familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, som 
ställde sig öppen till förslag på en modell för samarbete 
över landskapsgränserna. 

Folktinget arbetade i samarbete med utredningsperso-
nen för svenskspråkig service på Nylands landskapsbered-
ning fram en konkret samarbetsmodell. Som grund för 
modellen låg bitar av de förslag och utlåtanden som olika 
organisationer, såsom FDUV, Soste, SAMS – Samarbets-
förbundet kring funktionshinder och Kårkulla, gett 
under våren. Därtill hörde vi ett flertal sakkunniga från 
psykvården, barnskyddsverksamheten och funktionshin-
dersektorn. Modellen byggs upp så att den skulle passa 
in i de processer och strukturer som lagförslagen om 
vårdreformen och valfriheten innehåller. 

Samarbetsmodellen innehåller ett förslag till lagstadgat 
samarbetsområde mellan de fem tvåspråkiga landskapen. 
Inom ramarna för detta samarbetsområde skulle land-
skapen genom samarbetsavtal komma överens om hur 
landskapen ska samarbeta för att säkerställa tillgången 
till sådana svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster 
som kräver ett större befolkningsunderlag än de enskilda 
landskapen har och vars kvalitet är högst beroende av 
kommunikation på kundens eget språk. 

Inom ramarna för samarbetsområdet kunde de 
tvåspråkiga landskapen tillsammans koordinera tjänste-
produktionen, till exempel genom att grunda ett eller två 
gemensamma bolag. Det ena bolaget skulle i första hand 
koordinera det befintliga utbudet av ovan nämnda typ av 
tjänster och förmedla information om den service som 
privata, tredje sektorns och offentliga aktörer producerar 
på svenska. Det andra bolaget skulle ta över en del av 
samkommunen Kårkullas serviceproduktion och den 
befintliga kompetensen och expertisen, för att garantera 
en obruten övergång i servicen för svenskspråkiga klienter 
med intellektuell funktionsnedsättning. Landskapens  
affärsverk kunde själva använda sig av dessa bolag och 

kunderna kunde med kundsedel eller personlig budget 
välja att köpa tjänster av bolagen inom ramarna för valfri-
heten.

Folktinget har presenterat modellen för social- och 
hälsovårdsministeriet och modellen har även diskuterats i 
riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Utlåtanden och skrivelser
22.2.2018 Utlåtande till social- och hälsovårdsminis-

teriet om utkast till ändring av hälso- och 
sjukvårdslagen och ändring av statsrådets 
förordning om grunderna för brådskande 
vård och förutsättningarna för jour inom olika 
medicinska verksamhetsområden

16.4.2018 Utlåtande till riksdagens arbetslivs- och jäm-
ställdhetsutskott om regeringens lagförslag 
om valfrihet inom social- och hälsovården

16.4.2018  Utlåtande till riksdagens arbetslivs- och jäm-
ställdhetsutskott om regeringens lagförslag 
gällande inrättande av landskap och om en re-
form av ordnandet av social- och hälsovården

7.5.2018 Utlåtande till riksdagens social- och hälso-
vårdsutskott om regeringens lagförslag om 
valfrihet inom social- och hälsovården

3.7.2018 Utlåtande till riksdagens social- och hälso-
vårdsutskott om regeringens lagförslag om 
valfrihet inom social- och hälsovården

11.7.2018 Social- och hälsopolitiska utskottets skrivelse 
till landskapsberedningsorganisationerna om 
de språkliga rättigheterna i digitala lösningar  

11.7.2018 Social- och hälsopolitiska utskottets skrivelse 
till landskapsberedningsorganisationerna om 
planering av vård på svenska   

16.9.2018 Utlåtande till social- och hälsovårdsministe-
riet om utkastet till klient- och patientlag och 
ändringar i barnskyddslagen

1.10.2018 Utlåtande till social- och hälsovårdsministe-
riet om specialomsorgsdistriktens ställning i 
vård- och landskapsreformen

Höranden
17.4.2018  Folktinget hördes i riksdagens arbetslivs- och 

jämställdhetsutskott gällande regeringens 
lagförslag om inrättande av landskap och om 
en reform av ordnandet av social- och hälso-
vården

17.4.2018 Folktinget hördes i riksdagens arbetslivs- och 
jämställdhetsutskott gällande regeringens 
lagförslag om kundens valfrihet inom social- 
och hälsovården

8.5.2018 Folktinget hördes i riksdagens social- och häl-
sovårdsutskott om förslaget till valfrihetslag
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KULTUR OCH MEDIER
Året var händelserikt både inom kultur- och mediesektorn. Till sessionen i april 
2018 inkom två motioner om medier på svenska som kultur- och medieutskottet 
följde upp under året. Utskottet deltog också i planeringen av Folktingets 
100-årshistorik och av Folktingets jubileumsseminarium om de finlandssvenska 
mediernas framtid, det stundande 100-årsjubiléet år 2019 till ära.

De finlandssvenska  
mediernas framtid

De senaste åren har varit en turbulent tid inom medie-
världen i och med digitaliseringen av tidningspressen och 
de sociala mediernas frammarsch, men även på grund 
av förändringar i tv-tittandet som numera sker allt mer 
via nätet. De här förändringarna har också varit synliga 
i tidningskoncernerna i Svenskfinland, och också inom 
public service tv på svenska i och med samgången mellan 
Yle Fem och Yle Teema. 

Den farhåga som Folktinget uttryckte vid samgången 
av kanalerna angående försämringen av tv-utbudet på 
svenska har delvis hållit streck, och det har funnits skäl att 
noggrant följa med utvecklingen. Oron resulterade i två 
motioner om tv-utbud på svenska till sessionen 2018, som 
Folktingets kultur- och medieutskott behandlade under 
året. För att få information om situationen inbjöd utskot-
tet professor Tom Moring som presenterade forskning och 
statistik över trender inom mediefältet, speciellt vad gäller 
Svenskfinland. Det finns en stor skillnad mellan yngre och 
äldre människors medievanor. 

Som ett led i motionsbehandlingen inbjöd utskottet 
också ledningen för Svenska Yle, direktören för Svenska 
Yle Marit af Björkesten och chefen för medier och utgiv-
ning Johanna Törn-Mangs, för att presentera den interna 
utredning som gjorts inom Yle om kanalsammanslag-
ningen. Inledarna gav bakgrunden till sammanslagningen 
av tv-kanalerna och presenterade siffror för tv-tittandet 
allmänt, där trenden under de senaste åren har varit  
nedåtgående för alla tv-kanaler. Minskningen för Yle Fem 
var mera markant genast efter kanalsammanslagningen, 
men stabiliserades senare. Däremot har det finlands-
svenska tv-tittandet allmänt sett minskat mer än det 
finska, vilket är oroväckande. En stor del av minskningen 
i tv-tittandet har kompenserats med tittande på program 
i Yle Arenan, men informationen finns inte skilt för 
finlandssvenskarna. På basen av publikresponsen av 
kanalsammanslagningen planerar Yle Fem åtgärder för att 

förbättra utbudet på svenska främst på kvällar, men också 
helgutbudet diskuteras, vilket utskottet noterade med till-
fredsställelse. Gästerna berättade även att tv-sändningen 
i Yle Fem från Folktingets Svenska dagen-fest var stora 
publiksuccéer både i fjol och i år.

Den andra motionen om de svenskspråkigas i Finland 
rätt att ta del av SVT Plays programutbud diskuterades 
under året bl.a. under AlandicaDebatt i Mariehamn i juni. 
Frågan togs också upp med Svenska Yles direktör som 
bedömde att ingen lösning finns på problemet på kort sikt, 
eftersom det är väldigt dyrt att köpa rättigheter för pro-
gram av andra bolag, speciellt drama. Men en dellösning 
är det nya nordiska rundradiosamarbetet, där bolagen har 
kommit överens om att köpa in varandras dramaproduk-
tioner och köpa rättigheter för hela Norden alltid då det är 
möjligt.

Folktinget fortsätter att bevaka dessa frågor, och tar upp 
tematiken på ett av sina jubileumsseminarier i mars 2019. 

Kulturfältet i omvandling

Insikten om behovet av ett ökat samarbete inom kulturfäl-
tet har vuxit fram efter Magmas och Svenska kulturfon-
dens utredningar kring kulturpolitik på svenska i Finland. 
I dem konstaterade man bland annat att kulturfältet på 
svenska i Finland är väldigt splittrat och att ett stort ansvar 
har satts på tredje sektorn och fondfinansiering – trots att 
det i verkligheten är staten som bör ha ett helhetsansvar 
för koordinering och finansiering. Folktinget och Samar-
betsforum initierade därför ett antal rundabordsdiskus-
sioner till vilka inbjöds representanter för kulturfältet och 
tanken om att skapa ett kulturråd växte fram. 

Samarbetsforum tog på sig uppgiften att förädla de tan-
kar som växte fram på rundabordsdiskussionerna. Därför 
inbjöds Martina Harms-Aalto till ett utskottsmöte för att 
berätta hur arbetet för en bättre koordinering av det fin-
landssvenska kulturfältet går vidare. Utgångspunkten är 
att kulturrådet självt ska definiera sina tyngdpunktsområ-
den och uppgifter. Avsikten är att Folktingets kultur- och 
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medieutskott ska ha ett nära samarbete med kulturrådet.
Utskottet har också fått information om Svenska 

kulturfonden och dess verksamhet av kulturombudsman 
Annika Pråhl. Kulturfonden hade ett strategiskt program 
under åren 2014–2016 där bland annat teater i Svenskfin-
land lyftes fram. Nu satsar man på tvåspråkighet i Finland 
genom det strategiska programmet Hallå. En kartläggning 
görs om den grundläggande konstundervisningen och hur 
den fungerar på svenska i olika kommuner. Tillsammans 
med övriga finlandssvenska fonder, men också med finska 
stiftelser görs samarbete bl.a. för att ge kulturupplevelser 
på svenska för landets alla åttondeklassister. 

 Folktinget hade möjlighet att ge ett skriftligt utlåtande 
till riksdagens kulturutskott i november angående 
förslaget till lag om kommunernas kulturverksamhet. 
Den text i lagförslagets detaljmotivering om att det i 
tvåspråkiga kommuner vid ordnandet av kommunernas 
kulturverksamhet skall säkerställas att vardera språk-
gruppens behov beaktas på lika grunder, åtföljdes inte av 
samma ordalydelse i den föreslagna lagtexten. Folktinget 
påpekade det grundlagsvidriga i detta, och yrkade på en 
korrigering. I betänkandet som riksdagens kulturutskott 
gav efter utlåtanderundan, visade det sig att avsaknaden 
av preciseringen ”på lika grunder” i lagtexten var ett 
misstag. Detta blev en av tre korrigeringar i lagen som 
riksdagens kulturutskott förordade i sitt betänkande inför 
den fortsatta behandlingen av lagen.

Utlåtanden
26.11.2018 Utlåtande om lag om kommunernas kultur-

verksamhet till riksdagens kulturutskott

 Framtiden för Yle Fem efter kanalsammanslagningen 
med Yle Teema var ett stort samtalsämne under året. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  Folktingets jubileumssession i Mariehamn 201918



INTEGRATION AV  
INVANDRARE PÅ SVENSKA
Folktinget informerar fortgående om de språkliga rättigheterna i integrations-
processen, om integrationsstigarna i Svenskfinland, samt stöder enskilda personer  
i deras kontakt till integrationsmyndigheter. 

Integrationsforumets 
verksamhet 

Folktinget ordnar rundabordsdiskussioner om integra-
tion 2–3 gånger per år för att erbjuda de som arbetar med 
integration i Svenskfinland en möjlighet att träffas för 
att diskutera aktuella frågor, utbyta erfarenheter och 
nätverka. 

Integrationsforumet har hållit två möten där aktuella 
frågor diskuterats. Diskussionerna inleds alltid av experter 
inom integration i Svenskfinland. Johan Kvarnström 
(förtroendevald, Raseborg), Ramieza Mahdi (förtroende-
vald, Vasa), och Johanna Karlsson (planerare i frågor 
som berör utbildning och integration på den svenska 
servicehelheten i Helsingfors) har fungerat som inledare 
vid rundabordsdiskussionerna. Temat för det första mötet 
var invandrarrådens roll och påverkningsmöjligheter 
inom kommunerna. Under det andra mötet presenterades 
Helsingfors stads nya integrationsprogram. 

De finlandssvenska 
integrationsdagarna 
De finlandssvenska integrationsdagarna arrangerades 
den 19–20 november. Dagarna ordnades i samarbete med 
Bildningsalliansen och Hanaholmen och seminariet ägde 
rum på Hanaholmen. 

Integrationsdagarna riktar sig till de som arbetar med 
integrationsfrämjande arbete, beslutsfattare, utbildnings-
anordnare, nyanlända, arbetsgivare, tredje sektorn och 
de som är intresserade av integrationsrelaterade frågor. 
Integrationsdagarna lockade 110 deltagare från hela 
Svenskfinland. Målet med integrationsdagarna är att ge 
deltagarna en möjlighet att ta del av internationella, nord-
iska och nationella erfarenheter av integration. Glädjande 
nog är att vi kunde konstatera att den verkliga expertisen 
på finlandssvensk integration i år var på plats.

Huvudföreläsare var Christina Merker Siesjö, ordfö-

rande för Yalla trappan, som talade om kvinnlig integra-
tion via arbetet och Mehrdad Darvishpour, professor, som 
lyfte upp temat nyanlända ungdomars inkludering och 
jämställdhetsutveckling. Temat under den första dagen 
var sysselsättning och kvinnlig integration och under den 
andra dagen hur vi bäst integrerar ensamkommande barn.

Med tanke på det kommande riksdagsvalet ordnades 
också en diskussion om hur integrationen på svenska ser 
ut efter 2019. I debatten deltog sex partier och debatten 
leddes av Astrid Thors. Responsen på integrationsdagarna 
var mycket positiv och intresset för att dagarna ordnas 
också i fortsättningen är stort. 

 Allyana Thomas 
från Brooklyn har 
blivit integrerad i 
Finland på 
svenska.

 Hur inkluderar vi 
bäst nyanlända 
ungdomar? var 
temat för 
professor Mehrdad 
Darvishpour.
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SPRÅKSKYDD
År 2018 fick Folktinget in 80 anmälningar. Anmälningarna berörde bland annat 
social- och hälsovården, Postis svenska service, skyltning och avsaknaden av 
översättningar från kommunerna. Folktinget kontaktades också ofta av personer 
som önskade diskutera sina språkliga rättigheter, utan att göra en direkt anmälan. 
Genom att ge råd åt personer som kontaktar oss, samt genom att vara i kontakt med 
myndigheterna och påminna dem om deras språkliga skyldigheter önskar Folktinget 
skapa en större medvetenhet om hur språklagstiftningen fungerar i vardagen.

Språkskyddssekreteraren samarbetade med olika aktörer 
för att främja medvetenheten om de språkliga rättigheter-
na hos medborgarna. Samarbetet med justitieministeriets 
enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter 
är fortsättningsvis viktigt, precis som samarbetet med 
Kommunförbundet och diskrimineringsombudsmannens 
kansli. För att främja inställningen till det svenska språket 
har ett samarbete med föreningen Kansalliskielet - Natio-
nalspråken också inletts. 

Exempel på språkskyddsärenden

Social- och hälsovård
Inom social- och hälsovården är det av yttersta vikt att 
patient och personal förstår varandra. Den svensksprå-
kiga servicen bör fungera på alla nivåer, redan från det 
inledande skedet när patienten bokar en tid, till det avslu-
tande skedet när patienten ges sin epikris. Under året kom 
anmälningar gällande brister i servicen på svenska främst 
från Nyland och Helsingfors. 

En person som kontaktade Folktinget hade ringt HUS 
växel och önskat tala svenska. Detta ledde till att personen 
kopplades vidare ett flertal gånger eftersom personalen 
vid HUS inte kunde betjäna på svenska. Avslutningsvis 
lade personalen luren i örat på personen utan att personen 
fått sitt ärende framfört. Folktinget har kontaktat HUS i 
frågan.

I ett annat fall önskade en person bosatt i Nyland att 
få ta del av sin epikris på svenska. Personen ifråga hade 
upprepade gånger varit i kontakt med sjukhuset för att 
få sin epikris på svenska, men sjukhuset hade trots detta 
valt att inte ge personen en översatt version av epikrisen. 
Efter att Folktinget tagit kontakt med sjukhuset översattes 
epikrisen.

Kommunala nämnder
Folktinget kontaktades av en person bosatt i Åbo som 
noterat att ett flertal nämnder i staden, och också sam-
kommunala nämnder, inte översatte sina protokoll och 

föredragningslistor till svenska, trots att så bör ske idag i 
enlighet med kommunstrukturlagen. Kontakt togs från 
Folktingets sida med de berörda nämnderna och från och 
med våren 2018 översätts såväl protokoll som föredrag-
ningslistor till svenska i Åbos alla nämnder. 

Senare kontaktades också Folktinget gällande översätt-
ningar av protokoll och föredragningslistor i Helsingfors 
nämnder. Ett utlåtande har skickats till de berörda nämn-
derna hösten 2018, men Helsingfors har ännu ej svarat på 
Folktingets utlåtande och ej heller översatt handlingarna. 

Statliga myndigheter
En person som varit i kontakt med Nylands arbets- och 
näringsbyrå och önskat att få svensk service tog kontakt 
med Folktinget. Personen ifråga hade varit i kontakt med 
en anställd som endast sänt information på finska till per-
sonen. Personen hade följaktligen önskat att få informa-
tionen på svenska, men den anställde svarade personen 
på engelska att informationen endast fanns tillgänglig 
på finska. Personen kontaktade efter detta arbets- och 
näringsbyråns svenska nummer och önskade uttryckligen 
svenskspråkig service och information. Resultatet var 
att personen blev uppringd av den anställde personen 
redan inledningsvis varit i kontakt med och blev utskälld 
av den anställde, eftersom personen enligt den anställde 
borde ha nöjt sig med den engelskspråkiga service som 
den anställde gett. Personen upplevde situationen som 
hotfull och blev under samtalet bland annat uppmanad 
av den anställde att lämna in de aktuella dokumenten på 
engelska och att inte ställa till med ytterligare besvär. 

Folktinget tog kontakt med arbets- och näringsbyrån 
som såg mycket allvarligt på det inträffade. Följden var att 
ärendet behandlades i ledningsgruppen och att Nylands 
arbets- och näringsbyrå gick igenom de anställdas språk-
kunskaper. Förutom detta påminde också arbets- och 
näringsbyrån sina anställda om hur man bemöter kunder.

Småbarnspedagogik
En person bosatt i en enspråkigt finsk kommun tog kon-
takt med Folktinget för att höra sig för gällande personens 
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barns rätt till småbarnspedagogik på svenska. Personen 
ifråga hade redan varit i kontakt med den kommun 
familjen är bosatt i, men kommunen hade inte fått frågan 
tidigare och var omedveten om dess skyldighet. Lagen om 
småbarnspedagogik är i detta fall entydig, kommunen är 
skyldig att ordna småbarnspedagogik på våra två natio-
nalspråk. 

Digitalisering
Folktinget har redan tidigare konstaterat att det är en stor 
risk att det svenska språket glöms bort i samband med 
digitaliseringsprocessen. Folktinget blir ofta kontaktat 
gällande olika digitala tjänster som inte ännu är översatta, 
alternativt är tjänsterna bristfälligt översatta på ett sätt 
som inte uppfyller språklagens krav. 

Folktinget har bland annat tagit kontakt med Befolk-
ningsregistercentralen gällande webbtjänsten Suomi.fi. 
Målet med Suomi.fi är att erbjuda finländarna en webbsida 
där finländarna lättare kan ta del av information och tjäns-
ter i livets olika skeden. Trots att uppgifterna redan funnits 
tillgängliga på svenska på de ursprungliga tjänsteleveran-
törernas hemsidor har motsvarande uppgifter inte funnits 
tillgängliga på Suomi.fi:s sidor. Efter att kontakt tagits med 
Befolkningsregistercentralen visade det sig att de var väl 
medvetna om problematiken. Folktingets utlåtande ledde 
glädjande nog till att mer information på svenska fanns 
tillgänglig på Suomi.fi:s sidor efter dryga två veckor. 

Integration
Folktinget kontaktades av en person som hjälper nyan-
lända. Personen var intresserad av vilka rättigheter en 
nyanländ har, eftersom ett nyanlänt barn i en tvåspråkig 
nyländsk kommun blivit hänvisad till en finskspråkig 
integrationsutbildning. Detta trots att den nyanlände 
redan kunde svenska, eftersom den nyanlände kommit via 
Sverige till Finland. Den nyanländes bror hade också redan 
i ett tidigare skede kommit till Finland och var redan in-
tegrerad på svenska i Finland. Folktinget tog kontakt med 
den tvåspråkiga kommunen, som lovade se över frågan, 
men tyvärr gavs aldrig ett slutgiltigt svar från kommunen 
gällande hur kommunen tänkte lösa frågan så den nyan-
lände redan hunnit så långt i sin integrationsutbildning 
att han inte längre önskade byta språk. Detta måste ses 
som ytterst beklagligt inte minst med tanke på att den nya 
integrationslagen betonar att vi bör ta tillvara nyanländas 
tidigare kunskaper, samt ta i beaktande deras livssituation 
och erbjuda dem en personlig integrationsstig.

 Rätten till småbarnspedagogik på svenska i en finsk 
kommun har tagits upp inom språkskyddet. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  Folktingets jubileumssession i Mariehamn 2019 21



 Folktinget bjöd på program för barn med 
musikbandet Raka Bananer på Lokkiscenen.

 Vilka åtgärder behövs för en mera hållbar framtid? 
dryftades på Folktingets diskussion.

 Trots värmeböljan i Björneborg, såg personalen till 
att arrangemangen löpte smidigt på Café 
Svenskfinland.
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SuomiAreena
Folktinget deltog för sjunde året i rad i politikerveckan Su-
omiAreena i Björneborg den 16–20 juli 2018. SuomiAreena 
är Finlands största forum för finländska samhällsdiskus-
sioner i ledig miljö och arrangeras av produktionsbolaget 
Mediahub och staden Björneborg i samarbete med MTV. 
Evenemangen under SuomiAreena veckan är kostnadsfria 
och öppna för alla. Deltagarantalet var stort igen, 67 000 
besökare.

Folktinget deltog med en stor och synlig paviljong på 
Medborgartorget. Vår paviljong Café Svenskfinland var i 
år inredd till ett somrigt båthus. Vi samarbetade i år med 
Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB), Folkhälsan, 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) 
och Svenska litteratursällskapet. 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. På 
måndagen var det SKiB som var värdar och då kunde man 
bekanta sig med den svenska verksamheten i Björneborg. 
Det var många som ville fotografera sig med Luciakronan 
på huvudet i båthuset. Tisdag var Folktingets egen dag 
och vi ville lyfta fram hållbar livsstil. Natur och Miljös 
pedagoger utmanade besökarna till lekfulla aktiviteter 
och att ta del av en hel del kluriga uppgifter. På onsdag 
presenterade Folkhälsan sina simskolor och man kunde 
öva sig på livräddning. På MTV-scenen presenterades även 
hinderbaneloppet Toughest. SLC bjöd på matsnack på 
torsdag. Man fick bekanta sig med inhemska råvaror och 
vad det innebär att välja mat som är ansvarsfullt produce-
rad. SLS bjöd på fredagen på knepigt skärgårdsquiz med 
bokpaket som vinst. Dessutom fick man skicka vykort 
med nostalgiska sommarmotiv. Under hela veckan kunde 
barn och lite äldre öva sig på ”Kasta fisken”-spelet på båda 

inhemska språken. Vi bjöd publiken på inhemsk äppel-
juice, inhemska veganska snacks och inhemska tomater 
som hade strykande åtgång i den extrema hettan på över 
30 grader! De vuxna fick ta med sig en ekologisk, inhemsk 
disktrasa med sommarmotiv.

Folktingets egen diskussion gick av stapeln onsdagen 
den 18 juli på Stadshusets gård. Rubriken var Vilka åtgär-
der behövs för en mera hållbar framtid. I panelen deltog 
riksdagsledamot Anders Adlercreutz, Erik Bonsdorff, 
professor i marinbiologi och Maria Wetterstrand, vd på 
Miltton Purpose. Som moderator fungerade journalisten 
Antonia Berg.

Efter diskussionen ordnades ett välbesökt mingel med 
efterföljande jazzkonsert.

Folktinget samarbetade med Pori Jazz och under veckan 
bjöd vi på tre gratis jazzkonserter på svenska. På tisdag 
uppträdde barnmusikorkestern Raka Bananer på Pori Jazz 
Kids Festival. På onsdag uppträdde rikssvenska jazzlöftet 
Amanda Ginsburg på Lokkiscenen och på torsdag upp-
trädde inhemska Nossa Bossa på Puistoscenen med bland 
annat tropiska brasilianska rytmer.

Alla våra samarbetspartners var mycket nöjda med 
veckan och vi hade fullt med besökare då vi hade nytt att 
erbjuda i paviljongen varje dag. Diskussionen om vår när-
miljö var högaktuell med rådande, rikliga algförekomster 
i våra vatten. Alla kan vi bära vårt strå till stacken med att 
minska på vårt ekologiska fotspår men även större insatser 
behövs! Jazzkonserterna var väl besökta och vi delade igen 
ut av Folktingets gula ballonger i folkvimlet. 

Av de totalt 180 diskussionerna under veckan gick fyra 
på svenska. Utmaningen kvarstår; att synas och höras på 
svenska under SuomiAreena på ett positivt sätt och med 
intressant budskap. 

ATTITYDARBETE
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  Sonja Kailassaari och Mårten Svartström var konferencierer 
på Svenska dagens huvudfest i Åbo, där också Emma 
Klingenberg (bild nedan) uppträdde.

 Jan-Erik Enestam tackade å folktingsmedaljörernas vägnar.

 Femhundra dagisbarn deltog i Svenska dagens två 
barnkonserter i Helsingfors.
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Svenska dagen
Folktinget inledde firandet av Svenska veckan och Svenska 
dagen med en mottagning i Svenska litteratursällskapets 
utrymmen på Riddaregatan redan på måndag den 5 
november. Folktingsmedaljen delades ut och musik fram-
fördes av Hanna Kronqvist och Henrik Wikström. 

Folktinget arrangerade i samarbete med staden 
Kristinestad en Svenska dagen-fest på Kulturhuset Dux 
i Kristinestad för över 100 gäster. Publiken bjöds på 
musikprogram med Månskensbonden, Sofie Lundell och 
Billy Birds. Ambassadör Anne Huhtamäki, med ursprung 
i Kristinestad, höll festtalet. Folktingets viceordförande 
Jacob Storbjörk och Kristinestads stadsstyrelseordförande 
Åsa Blomstedt framförde hälsningar. 

Svenska dagens huvudfest ordnades på Åbo Svenska 
Teater som var fullbokad med 300 personer i stora salen. 
Dessutom erbjöds ca 100 personer möjlighet att ta del 
av programmet via en skärm i Café Tiljan. Programmet 
direktsändes för andra gången på Yle Teema & Fem i sam-
arbete med Parad Media och Svenska Yle. Programmet 
blev ett av Yle Fems mest sedda under året. Tv-sändning-
en följdes av 73 000 personer i snitt, och bakom scenen 
jobbade närmare 50 personer. 

Festen inleddes med utdelning av Folktingets förtjänst-
medaljer. Efter folktingsordförande Thomas Blomqvists 
välkomsttal höll Åbo Akademis rektor Mikko Hupa en 
festhälsning. För musikunderhållningen stod Johanna 
Grüssner, Niklas Winter, Tika Sevón Liljegren, Kasmir, 
Emma Klingenberg, Osmo Ikonen, Anders von Hofsten, 
studentkörerna Florakören och Brahe Djäknar. Kvällens 
konferencierer var Sonja Kailassaari och Mårten Svart-
ström, och Jan Simons band stod för musiken. Thomas 
Lundin var kvällens mingelreporter.

I samband med festen utdelades fyra priser. Årets 
klimathöjare tilldelades Tomppis memes, Bojan Sonntag-
priset gick till tre hjälporganisationer: De Sjukas Väl i 
huvudstadsregionen r.f, Finlands Röda Kors svenska av-
delning i Åbo för vän- och kantinverksamhet och Project 
liv r.f, Åbo Akademis jubileumspris för en vetenskaplig 
bragd gick till Johan Gadolin och Folktingets samvetspris 
fick biskop Björn Vikström.

Årets klimathöjare utsågs genom en webbomröstning 
på svenska.yle.fi. En jury bestående av Micaela Röman, 
Anders Helenius och Ted Forsström nominerade 20 
kandidater och över 5000 personer röstade på sin favorit. 
Det här priset vill belöna någon som har gjort oss på 
bättre humör i Svenskfinland och flest röster fick Tomppis 
memes (Tomas Bäck från Nedervetil). Tomppis memes 
(internetfenomen bestående av en bild, gif-fil eller video 
med en kort text) lockar folk till skratt och Bäck har på ett 
jordnära sätt lyckats skapa humor med en tydlig dialektal 
prägel. Skådespelaren Tuuli Heinonen delade ut priset. 

Bojan Sonntag-priset utdelas av Folktingets garanter till 
minnet av sjuksköterskan Bojan Sonntag som brann för 
det svenska i Finland, och priset ges till ville befrämja och 
bevara svenskan. 

Bojan Sonntag-priset utdelades på festen av Marcus 
Rantala, Folktingets garanters ordförande med motive-
ringen att årets pris tillfaller tre föreningar som hjälper 
och skänker en liten guldkant i tillvaron, då behovet är 
som allra störst.

I samarbete med Åbo Akademi som firade 100 år i år 
utdelades Åbo Akademis jubileumspris för en veten-
skaplig bragd. Utmärkelsen vill lyfta fram något som 
varit helt nytt inom sitt område och ha kommit hela 
mänskligheten till nytta. Juryn bestod av Åbo Akademis 
kansler Ulrika Wolf-Knuts, Svenska Yles vetenskaps-
redaktör Marcus Rosenlund, dekanus Fritjof Sahlström 
och Riitta Pyykkö, vice rektor för Åbo universitet. Ulrika 
Wolf-Knuts delade ut priset som tillföll Johan Gadolin 
(1760–1852), som brukar kallas den finländska kemins 
fader. Han upptäckte grundämnet yttrium 1794 och han 
är den enda finländaren (och en av endast fjorton perso-
ner någonsin) som har fått ett grundämne, gadolinium, 
uppkallat efter sig.

Folktingets samvetspris ska tillfalla någon som genom 
ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det 
gångna året. Juryn som utsåg prismottagaren var förfat-
taren Ann-Luise Bertell, professor Mirjam Kalland, HBL:s 
kulturchef Fredrik Sonck och publicisten Torbjörn Kevin.

Priset tillföll biskop Björn Vikström som har kombinerat 
etisk auktoritet med en lågmäld argumentation i sitt 
arbete för en kyrka och ett samhälle som villkorslöst ser 
människan. Priset delades ut av jurymedlemmen Torbjörn 
Kevin.

Folktingsmedaljörer 2018

Folktinget delade år 2018 ut en förtjänstmedalj i silver 
och 10 förtjänstmedaljer. Förtjänstmedaljerna utdelades i 
samband med Folktingets Svenska dagen-fester i Helsing-
fors, Kristinestad och Åbo. 

Folktingets förtjänsttecken i silver
Jan-Erik Enestam, Kimitoön

Folktingets förtjänsttecken 
Rolf Björkell, Sibbo
Lotten Björkstrand, Karleby
Bror Eriksson, Kristinestad
Viveka Eriksson, Mariehamn
Anna-Lena Kronqvist, Korsnäs
Aki Lindén, Helsingfors
Mikkel Näkkäläjärvi, Rovaniemi
Tapio Salmi, Åbo
Richard Sjölund, Jakobstad
Pia-Lisa Sundell, Grankulla

Efter festen på teatern ordnades en efterfest i samarbete 
med Åbo Akademis Studentkår på Restaurang Kåren.
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Svenska veckan

Svenska veckan är Svenskfinlands största kulturevene-
mang och firas alltid i samband med Svenska dagen den 6 
november. Folktinget fungerar som ansvarig koordinator 
för evenemanget och veckan firades i år på 16 orter. Ny ort 
för i år var Vasa–Korsholm. De övriga orterna var Uleå-
borg, Karleby, Kristinestad, Björneborg, Åbo, Kimitoön, 
Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammer-
fors, Lahtis, Borgå och Lovisa. 

Svenska veckan vill speciellt erbjuda barn och unga 
möjligheten till varierande kulturupplevelser på svenska 
och väcka ett intresse för olika slag av kultur. De flesta 
programnummer sker på daghem och skolor för att spara 
tid för eleverna och för att ge alla möjligheten att delta. 

Arbetsgrupperna på orterna består av bland annat 
personer från de lokala Luckorna, från stadens kultur-
tjänster 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 övriga andelen 
program är lokalt program, som planeras och genomförs 
av arbetsgruppen eller av övriga aktörer på orterna. I år 
kunde besökarna ta del av cirka 225 evenemang under 
veckan och de besöktes av över 20 000 personer.

 Folktinget bjöd på 75 evenemang på orterna, och 
engagerade en hel mängd artister runtom i landet. De 
flesta artister turnerar hela veckan på olika orter, allt från 
Uleåborg till Lovisa. De gästspelande artisterna i år var 
stand up-komikern och författaren Alfred Backa, barnmu-
sikorkestrarna Raka Bananer, Robin Hund och FlipFlop, 
Clownen Tora Bella, Teater Viirus, Åbo Svenska Teater, 
Unga Teatern, Teater Kojan, Wasa Teater, Teater Taimine, 
Teater Lilla Villan, Nylands svenska ungdomsförbund, 
Improvisationsteater Stjärnfall, Finlandssvenskt filmcen-
trum och från Sverige Skottes Musikteater. Orterna hade 
även möjlighet att ansöka om ett bidrag på högst 1 500 
euro för att ordna lokalt program. 

Förutom orterna samarbetade vi med Helsingfors 
Universitetssjukhus (HUS) där Svenska veckan-firandet 
igen fick stor synlighet på sjukhusen och i media. Kam-
panjen riktade sig till personalen att den uppmuntrade 
dem att tala svenska med kolleger och patienter. De 120 
språkambassadörerna på de olika sjukhusen ordnade 
egna program i sina nätverk och delade ut 3 000 Svenska 
veckan reflexer, ordböcker och matordlistor i personal-
matsalarna på de olika sjukhusen. De uppmuntrade på så 
sätt personalen att hålla en svenskspråkig mat- eller kaffe-
paus. Det ordnades sång på svenska för sjukhusbesökare 
samt språkfrågesport för personalen. HUS arbetsgrupp 
producerade eget material, bland annat videon Ur barnens 
mun, där finlandssvenska barn berättar hur det känns att 
vara sjuk.

Samarbetet med Haaga-Helia i Borgå Campus fortsatte. 
Första årets studerande i programmet Försäljning och 
visuell marknadsföring producerade fyra evenemang för 
barn och unga i olika lokaler i Borgå. De flesta studeran-
den som deltog var finskspråkiga eller kom från tvåsprå-
kiga familjer, men projekten genomfördes på svenska. 
De studerandena utvecklade färdigheter i bland annat 
evenemangsproduktion, marknadsföring, teamarbete och 
budgetering. Evenemangen lockade igen en stor publik 
och de har blivit högt uppskattade av ortens barn och 
ungdomar.

Vårt marknadsföringsmaterial som i år bestod av  
affischer, servetter, reflexer och pins efterfrågas av många 
skolor, andra stadiets utbildningar och myndigheter. 
Glädjande är att det finns ett stort intresse också på andra 
orter för att fira Svenska dagen, och vårt material efterfrå-
gas i större utsträckning än vad vår budget räcker till för.

Svenska veckan har en egen hemsida www.svenska-
veckan.fi och vi finns även på Facebook.
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AlandicaDebatt

Folktinget hade en central roll i planeringen och 
genomförandet av det första samhällsdebattforumet 
AlandicaDebatt som arrangerades i Mariehamn den 13–14 
juni. Huvudman för evenemanget var Ålands landskapsre-
gering och övriga samarbetsparter förutom Folktinget var 
Pohjola-Norden i Finland och på Åland. 

Folktinget och de övriga arrangörerna stod värd för 
diskussionen Norden som varumärke med Folktingets 
ordförande Thomas Blomqvist, lagtingsledamot Britt 
Lundberg, Svenska Yles direktör Marit af Björkesten och 
riksdagsledamot Mats Löfström. Diskussionen leddes av 
Mattias Fagerholm från tankesmedjan Agenda. Norden-
forskaren Johan Strang inledde debatten och ville bland 
annat se mera samarbete mellan de nordiska länderna.

Folktinget presenterade också sin verksamhet på 
evenemangstorget. Folktinget representerades av Thomas 
Blomqvist, Jonny Andersen, Markus Österlund, Stina 
Heikkilä och Maria Larma.

Den europeiska språkdagen

Folktinget uppmärksammade i samarbete med Samarbets-
forum, Hbl och Europeiska kommissionen Den europe-
iska språkdagen den 26 september genom att bjuda på 
kaffe och morgontidning i köpcentret Forum i Helsingfors. 
Evenemanget synliggjordes i Hbl och via Yle Vega. Dess-
utom lyftes kampanjen Tala gärna svenska med mig upp 
genom en annons på paradsidan i Hbl. I kampanjen som 
Folktinget genomför tillsammans med Samarbetsforum 
uppmuntras både svensk- och finskspråkiga att bära ett 
pins med sloganen Tala gärna svenska med mig.
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Den internationella verksamheten omspänner 
allt från Göteborgs bokmässa och besök av 
kvinnor från Libyen, till arbetet inom det 
europeiska nätverket för att främja språklig 
mångfald, NPLD.
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INTERNATIONELL VERKSAMHET

Diskussioner om identitet och 
språk på Göteborgs bokmässa

Folktinget stod värd för två diskussioner på Göteborgs 
bokmässa den 27 september. Med ekonomiskt stöd av det 
finska förvaltningsområdet vid Göteborgs stad ordnade 
Folktinget diskussionen Att vara ung och stolt över mitt 
språk – ett samtal om svenska och finska. Diskussionen 
handlade om hur det är att växa upp och leva som ung 
finlandssvensk eller sverigefinne i en vardag då man talar 
ett språk som är i minoritetsställning.

Diskussionen ordnades två gånger under bokmässans 
första dag, på Det globala torgets scen och på Finlands-
monterns scen, och samlade sammanlagt cirka 120 
personer. Debattdeltagare var Ella Turta, ordförande för 
Sverigefinska ungdomsförbundet, och författaren Rafael 
Donner. Diskussionen leddes av författaren och journa-
listen Heidi Hakala. Med i Göteborg som arrangörer från 
Folktinget var folktingssekreterare Markus Österlund och 
informatör Stina Heikkilä.

Språkliga minoriteters 
rättigheter i Europa
Folktinget har fortsatt att ha en aktiv närvaro i diskus-
sioner om språk som förs i Europa, i de europeiska 
institutionerna och i synnerhet i det europeiska nätverket 
Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) där 
Folktinget är medlem. NPLD, som arbetar för de språkliga 
minoriteternas rättigheter i Europa, ordnade tre större 
evenemang under året. I maj hölls NPLD:s styrelsemöte 
och årsmöte i Valencia, Spanien, och i samband med detta 
ordnades en utställning för allmänheten med informa-
tion om alla de språkgrupper som är representerade i 
nätverket. 

I september ordnade NPLD tillsammans med Centre 
Maurits Coppieters ett tvådagarsseminarium med 
rubriken Planning and Evaluation of Language Policies. 
Syftet med seminariet som hölls i Udine, Italien, var att 
tjänstemän som arbetar med planering och verkställande 
av språkprogram och språkstrategier för minoritetsspråk 
skulle få ett tillfälle att lyssna till experter inom fältet 
samt att utbyta best practice. Från Folktinget deltog 
Johanna Lindholm och Markus Österlund.

I oktober ordnade NPLD ett seminarium i Leeuwarden, 
Nederländerna, och i samband med det ett styrelsemöte. 
Leeuwarden är huvudstad i regionen Friesland där  
frisiskan är ett av de officiella språken, hemstad för NPLD:s 
president Sietske Poepjes och en av EU:s kulturhuvud-

städer 2018. Folktinget representerades av Camilla Grund-
ström och Markus Österlund.

Markus Österlund deltog i december i ett utvärderings-
möte för European Roadmap for Linguistic Diversity i 
Barcelona, Spanien. Projektet som initierades av Folktinget 
och förverkligades av NPLD hade som syfte att lyfta språk-
lig mångfald på den europeiska agendan och sätta press på 
EU:s institutioner att erkänna och praktiskt stöda språkliga 
minoriteter i EU. Efter utvärderingen av projektet kom-
mer NPLD att skriva en förnyad vägkarta som kommer 
att användas inför Europaparlamentsvalet i juni 2019 och 
framför allt i kontakterna med den nya EU-kommissionen. 

Svenska kulturfonden ordnade i juni sitt återkommande 
internationella seminarium i Bryssel och i år med temat 
Minorities and Migration. Markus Österlund deltog i 
seminariet.

Europarådets konventioner

Folktinget arbetar aktivt med att främja grundläggande 
språkliga rättigheter och har också i år fungerat som re-
missinstans visavi internationella konventioner och deras 
tillämpning på svenskan i Finland. I augusti gav Folktinget 
ett utlåtande om Finlands femte periodiska rapport 
om genomförandet av Europarådets ramkonvention 
om skydd för nationella minoriteter. I december deltog 
Folktinget i ett hörande och i en rundabordsdiskussion på 
utrikesministeriet om tillämpningen av samma konven-
tion. Markus Österlund och Peggy Heikkinen deltog och 
höll korta presentationerom svenskans ställning i Finland. 
Europarådets rådgivande kommitté var på plats och kom-
menterade presentationerna.

Besök

Ett kvinnonätverk från Libyen besökte Folktinget i 
samband med ett besök i Finland som ordnades av Crisis 
Management Initiative. Gruppen var i Finland för att 
bekanta sig med olika minoritetsfrågor och de fick på 
Folktinget en dos om svenskans ställning i Finland och 
som värd fungerade Johanna Lindholm. 

Utlåtande
31.8.2018 Utlåtande till utrikesministeriet om Finlands 

femte periodiska rapport om genomförandet 
av Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter, för svenska språkets del.
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Folktingets styrelse godkände en ny logo och grafisk linje 
för Folktinget under hösten. Logon moderniserades och 
uppdaterades från den tidigare versionen från år 1986. 

Folktinget är synligt på webben, och marknadsförs även 
aktivt på Facebook, Instagram och Twitter. På Facebook 
hade Folktinget i slutet av året 1516 följare, på Instagram 
351 följare och på Twitter 797. Traditionella pressmed-
delanden skickades och informatören höll direktkontakt 
till medierna. Dessutom tog Folktinget emot flera besöks-
grupper och informerade även om sin verksamhet både i 
Finland och utomlands.

Pressmeddelanden och 
mediesynlighet 
9.3.2018 Folktinget: Valfrihetslagen tryggar inte vård 

på svenska
6.4.2018 Pressinbjudan: Folktinget samlas till session i 

Helsingfors 7.4
7.4.2018 Folktinget: Hota inte vår grundtrygghet (reso-

lution från sessionen)
11.4.2018 Markus Österlund var studiogäst i Radio Vega 

och diskuterade ambulanspersonalens språk-
kunskaper

16.4.2018 Markus Österlund intervjuades i Radio Vega 
om valfrihetslagen

20.6.2018 Folktinget bjuder på mycket program på 
SuomiAreena

23.8.2018 Presspuff: Nominera kandidater för folktings-
medaljen år 2018!

27.9.2018 Folktinget på Göteborgs bokmässa 
19.10.2018 Folktinget firar Svenska dagen i Åbo och 

Kristinestad, samt med direktsändning på Yle 
Fem

31.10.2018 Nästa vecka firas Svenskfinlands största kul-
turevenemang på 16 orter i Finland

1.11.2018 Folktingets förtjänstmedaljörer 2018
2.11.2018 Prisvinnare på Svenska dagen 2018
14.11.2018 Pressinbjudan till finlandssvenska integra-

tionsdagarna 19-20.11.2018

21.11.2018 Tvåvägsintegration behövs i Finland (om 
integrationsdagarna, tillsammans med Bild-
ningsalliansen)    

Seminarier, uppvaktningar  
och besök
Januari

• Maria Larma hade möte med kulturaktörer i Vasa om 
intresset för att bli Svenska veckan-ort.

• Ralf Gustafsson från Europeiska kommissionens 
representation besökte Folktinget. 

• Markus Österlund, Camilla Grundström, Kristina 
Beijar och Stephanie Lindberg 

• träffade Gustafsson. 
• Kultur- och medieutskottet hade möte med professor 

Tom Moring som inledare.
• Folktingets och SFV:s gemensamma utbildning Vår 

framtid. Forskaren Siv Sandberg och Erik Munster-
hjelm, sakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor på 
Folktinget inledde. Camilla Grundström och Markus 
Österlund deltog.

• Kulturfondens seminarium Flexibilitet och kvalitet. 
Nycklar till framgång i arbetslivet. Camilla Grund-
ström deltog.

• Maria Larma deltog i kultursamarbetsmöte på svenska 
för huvudstadsregionen i Kulturhuset Totem, Vanda. 

Februari

• Förvaltningsutskottet och social- och hälsopolitiska 
utskottet hade gemensamt möte på Runda huset i 
Helsingfors. Leena Linnainmaa, vice ordförande för 
rådet för bedömning av lagstiftningen, hördes som 
sakkunnig.

• Planeringsmöte för AlandicaDebatt i Mariehamn, Stina 
Heikkilä deltog.

• Markus Österlund höll en presentation i seminariet 
Svenskan i vårdreformen som ordnades på G18.

INFORMATION  
OCH REPRESENTATION
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Mars

• Folktingets och SFV:s gemensamma utbildning Vår 
framtid. Generalsekreterare Vertti Kiukas, politiker 
Kimmo Sasi och VD för Miltton Purpose Maria Wet-
terstrand var dagens gäster. Markus Österlund och 
Camilla Grundström deltog. 

• Informationstillfälle om utbildningsstigar för nyan-
lända som vill integreras på svenska, Bildningsallian-
sen och NTM-centralen. Stephanie Lindberg deltog. 

• Maria Larma höll första SuomiAreena möte med som-
marens samarbetsorganisationer på Folktinget.

• Folktingets rundabordsdiskussion om integration, 
som inledare fungerade Johan Kvarnström (Raseborg) 
och Ramieza Mahdi (Vasa). Markus Österlund och 
Stephanie Lindberg deltog.

• Folktingets seminarium: Under samma tak eller i 
samma rum? En diskussion om tvåspråkiga skolor på 
Musikhuset i Helsingfors.

• Markus Österlund träffade Christina Gestrin och dis-
kuterade skapandet av svenska strukturer i landskapet 
Nyland.

• Markus Österlund deltog i delegationen för språkären-
den som höll möte på justitieministeriet. 

• Styrgruppsmöte för AlandicaDebatt hölls på Folk-
tinget. Stina Heikkilä, Markus Österlund och Maria 
Larma deltog.

• Bildningsalliansens årskongress: Framtiden är redan 
här, är du redo? Markus Österlund, Stina Heikkilä, 
Camilla Grundström och Stephanie Lindberg deltog. 

• Arrangörsträff om SuomiAreena på Helsingfors Casino 
arrangerat av Mediahub/MTV och Björneborgs stad. 
Maria Larma deltog.

• Markus Österlund medverkade i lanseringen av 
Magmas rapport På spaning efter den svenskspråkiga 
arbetarklassen i Helsingfors.

• Landsbygdspolitiska delegationen höll möte på Stän-
derhuset. Markus Österlund deltog.

  

April 

• Utbildningsutskottet hade möte. Biträdande rektor vid 
Tölö gymnasium Joakim Häggström gästade mötet och 
berättade om gymnasiereformen.

• Kultursamarbetsmöte på svenska i huvudstadsregio-
nen i Esbo. Maria Larma deltog.    

• Planeringsmöte för Integrationsdagarna 2018 på G18. 
Stephanie Lindberg och Markus Österlund deltog.

• Styrgruppsmöte om AlandicaDebatt i Mariehamn. 
Stina Heikkilä deltog.

• Kultur- och medieutskottets möte. Martina Harms-
Aalto från Samarbetsforum gästade mötet och 
berättade om samarbetet mellan Folktinget och 
Samarbetsforum kring ett kulturråd.

• Studerande från Handelshögskolan i Åbo besökte 
Folktinget. Stina Heikkilä och Camilla Grundström 
fungerade som värdar. 

• Stina Heikkilä besökte Åbo inför Svenska dagen 2018. 
Möten med Åbo Underrättelser, Åbo Svenska Teater 
och Åbo Akademi. 

• Folktingets och SFV:s gemensamma utbildning Vår 
framtid. Verksamhetsombud Sebastian Gripenberg, 
folktingssekreterare Markus Österlund och profes-
sor emeritus Guy Ahonen höll anföranden. Camilla 
Grundström deltog. 

• Camilla Grundström höll ett anförande om svenskans 
ställning i Finland på FRIS:s årsmöte i Stockholm.

• Maria Larma höll möte för samarbetsgruppen för 
Svenska veckan på Folktinget.

• Johanna Lindholm deltog i Nylands landskapsbered-
nings (Nyland 2019) workshop om svensk service i 
vårdreformen på Kommunernas hus.

• Johanna Lindholm och Markus Österlund träffade 
språkrättsråd Corinna Tammenmaa från justitiemi-
nisteriet och utredningspersonerna Christina Gestrin 
och Säde Pitkänen från Nyland 2019 för att diskutera 
svenskan i landskaps- och vårdreformen.
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Maj

• Folktingets ordförande Thomas Blomqvist öppnade 
seminariet 1918 – tro, terror och tudelning ur ett fin-
landssvenskt perspektiv som Folktinget ordnade i sam-
arbete med Borgå stift och Svenska Litteratursällskapet. 
Camilla Grundström och Markus Österlund deltog. 

• Johanna Lindholm höll en presentation om svenska 
språket i lagberedningen för SAMS intressentnätverk.

• Träff med Martina Harms-Aalto från Finlandssvenskt 
samarbetsforum för att diskutera en eventuell gemen-
sam kampanj. Stina Heikkilä och Markus Österlund 
deltog.

• Folktinget träffade Karlebys stadsdirektör Stina 
Mattila, Michael Djupsjöbacka som utredde framtida 
samarbete mellan landskapen Österbotten och Meller-
sta Österbotten, samt Soites utvecklingsdirektör Jussi 
Salminen. Från Folktingets sida deltog Mats Brandt, 
Kristina Beijar, Hans Snellman och Markus Österlund.

• På inbjudan av polischefen vid Polisinrättningen i 
Österbotten besökte Folktinget Jakobstads polisstation 
för att diskutera den svenska servicen i Österbotten. 
Från Folktinget deltog Mats Brandt, Kristina Beijar och 
Markus Österlund.

• Folktinget ordnade en rundabordsdiskussion på riks-
dagen om vård över landskapsgränserna på initiativ av 
Vänsterförbundet.

• Studerande från Gymnasiet Grankulla samskola be-
sökte Folktinget som en del av sin kurs om minoritets-
språk. Markus Österlund och Stina Heikkilä var värdar.

• Johanna Lindholm träffade representanter för FDUV 
för att diskutera hur vårdreformen påverkar den 
svenskspråkiga servicen för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning.

• Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte.
• Folktingets och SFV:s gemensamma utbildning Vår 

framtid med temat ungdomar och organisationer. 
Förbundssekreterare Bicca Olin och direktör Georg 
Henrik Wrede höll anföranden. Camilla Grundström 
deltog från Folktinget.

• Markus Österlund deltog i NPLD:s styrelsemöte och 
årsmöte i Valencia, Spanien.

• Planeringsmöte i Mariehamn inför AlandicaDebatt 
13–14.6, Stina Heikkilä deltog.

• Förvaltningsutskottet höll möte.
• Markus Österlund deltog i Svenska kulturfondens 

internationella seminarium i Bryssel med temat Mino-
rities and Migration. 

Juni

• Kulturrådet höll sitt första möte. Markus Österlund 
och Stina Heikkilä deltog.

• Utbildningsutskottet sammanträdde i riksdagen. 
Riksdagsledamot Mikaela Nylander informerade om 
aktuella frågor i riksdagens kulturutskott. VD/rektor 
Harriet Ahlnäs från Prakticum och rektor för lärande 
Anna-Lena Forsman från Optima inledde om yrkes-
utbildningsreformen.

• Folktingets och SFV:s gemensamma utbildningshelhet 
Vår framtid avslutades med lunch och utvärdering. 
Camilla Grundström och Markus Österlund deltog.

• De tvåspråkiga landskapens och Lapplands landskaps 
nätverk höll sitt första möte i Ständerhuset. Markus 
Österlund, Kristina Beijar och Johanna Lindholm 
deltog.

• AlandicaDebatt på Åland. Folktinget var medarrangör 
och ordnade tillsammans med Ålands landskaps-
regering och Pohjola-Norden diskussionen Norden 
som varumärke. Markus Österlund, Maria Larma och 
Stina Heikkilä deltog.

• Riksdagsledamöter från olika partier träffade familje- 
och omsorgsminister Annika Saarikko med anledning 
av rundabordsdiskussionen om vård på svenska 
över landskapsgränserna, som hölls i maj. Thomas 
Blomqvist, Markus Österlund och Johanna Lindholm 
deltog.   

Allvar och 
lekfullhet. 
Folktinget är med 
och organiserar 
många slags 
evenemang.
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Juli

• Folktinget på SuomiAreena: Folktinget hade ansvar 
för paviljongen Café Svenskfinland den 17 juli och 
arrangerade diskussionen Vilka åtgärder behövs för en 
mera hållbar framtid? den 18 juli, samt ordnade mingel 
på Svenska klubben samma kväll. Jazzkonserter under 
veckan: Raka Bananer, Amanda Ginsburg och Nossa 
Bossa. Markus Österlund, Camilla Grundström, Stina 
Heikkilä och Maria Larma deltog. 

Augusti

• Planeringsmöte på Åbo Svenska Teater inför Svenska 
dagen, Stina Heikkilä deltog

• Johanna Lindholm och specialsakkunnig Christina 
Gestrin från Nyland 2019 träffade utvecklingsdirektör 
Kristian Wahlbeck från Föreningen för Mental Hälsa 
i Finland, sakkunnig Susanne Tuure från FDUV och 
professor Mirjam Kalland från Helsingfors universitet

• för att diskutera en samarbetsmodell för de tvåsprå-
kiga landskapen.

• Markus Österlund träffade Sebastian Gripenberg från 
SFV och diskuterade fortsättningen på det gemen-
samma projektet Vår framtid.

• Maria Larma höll utvärderingsmöte för samarbetspar-
ter SuomiAreena.

• Utbildningsutskottet höll möte på Kommunförbundet. 
Karin Lassenius från Kommunförbundet berättade om 
framtidens bildningskommun.

• Kansliets planeringsdag.
• Stina Heikkilä, Maria Larma och Markus Österlund 

träffade Martina Harms-Aalto från Finlandssvenskt 
Samarbetsforum för att diskutera projektet Tala gärna 
svenska med mig. 

• Stina Heikkilä deltog i nätverksträff för finlandssven-
ska informatörer om SPT:s verksamhet.

• Maria Larma besökte Haaga-Helia i Borgå, träff med 
studerande i visuell marknadsföring för samarbete 
under Svenska veckan. 

September

• Specialplanerare Pia Stoltzenberg från HNS besökte 
Folktinget för att höra om Folktingets verksamhet och 
samarbetsmöjligheter.

• Maria Larma höll Svenska veckan-stormöte på Hotell 
Seafront i Ekenäs.

• Johanna Lindholm och Christina Gestrin, specialsakkun-
nig inom projektet Nyland 2019, träffade Marcus Henric-
son, utredare i Egentliga Finland och Sofia Ulfstedt, 
direktör för Kårkulla samkommun, för att diskutera en 
samarbetsmodell för de tvåspråkiga landskapen.

• Kommunmarknaden 2018. Camilla Grundström, 
Kristina Beijar, Stina Heikkilä och Stephanie Lindberg 
deltog i föreläsningar under kommunmarknaden. 

• Markus Österlund och Johanna Lindholm deltog 
i NPLD:s seminarium Planning and Evaluation of 
Language Policies i Udine i Italien. 

• Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte och 
hörde Christina Gestrin om hennes arbete med 
svenskspråkig service i Nylands landskapsberedning.  

• Markus Österlund och Stina Heikkilä deltog i stormöte 
med Yle, Parad Media och Åbo Svenska Teater gällande 
Svenska dagen i Åbo.

• Kultur- och medieutskottet höll möte med kultur-
ombudsman Annika Pråhl från Svenska kulturfonden 
som gäst.

• Maria Larma träffade styrgruppen för planeringen av 
Svenska veckan på Helsingfors sjukvårdsdistrikt HUS 
i Tölö.

• Folktinget uppmärksammade tillsammans med 
Samarbetsforum, Hbl och Europeiska kommissionen 
den Europeiska språkdagen i köpcentret Forum med 
att bjuda på morgonkaffe.

• Johanna Lindholm deltog i Nylands landskapsbered-
nings workshop om svenskan i digitala lösningar inom 
social- och hälsovården.        

• Markus Österlund och Stina Heikkilä deltog i Göte-
borgs bokmässa. Folktinget stod värd för två diskussio-
ner med temat Att vara ung och stolt över mitt språk 
– ett samtal om svenska och finska.

 Att vara 
ung och 
stolt över 
mitt språk, 
två 
diskussio-
ner på 
Göteborgs 
bokmässa.
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• Camilla Grundström deltog i seminarierna Det 
svenska i Finland och finska i Sverige samt Ylpeästi 
vähemmistöissä som arrangerades av Hanaholmen 
och nätverket Svenska nu.

Oktober

• Markus Österlund träffade Pär Stenbäck för att dis-
kutera Folktingets samarbete med ett internationellt 
nätverk bestående av språkkommissionärer.

• Förvaltningsutskottets seminarium Får vi hjälp när 
nöden kräver? – om tryggandet av offentliga säker-
hetstjänster på svenska, på SFV-huset i Helsingfors. I 
seminariet deltog representanter för polisväsendet, 
nödcentralsverksamheten och räddningsväsendet.

• Markus Österlund deltog i Brita Maria Renlunds 
stiftelses 100-årsjubileum.

• Camilla Grundström höll två föreläsningar om Folk-
tinget och dess verksamhet för Industrifackets svenska 
medlemsforum vid Murikka-institutet i Tammerfors. 
30 personer deltog.

• Folktingets rundabordsdiskussion om integration 
som handlade om Helsingfors stads nya integrations-
program. Inledning av Johanna Karlsson, planerare i 
frågor som berör utbildning och integration på den 
svenska servicehelheten i Helsingfors.

• Stina Heikkilä och Johanna Lindholm träffade Kom-
munförbundets svenska team för att berätta om 
Folktingets verksamhet och diskutera samarbetsmöj-
ligheter.

• Nätverket för de tvåspråkiga landskapen och Lapp-
lands landskap höll möte. Johanna Lindholm och 
Kristina Beijar deltog. 

• Markus Österlund och Camilla Grundström deltog i 
NPLD:s styrelsemöte och seminarium i

• Leeuwarden i Nederländerna. 
• Markus Österlund träffade språkrättsrådet Corinna 

Tammenmaa för att diskutera nationalspråksstrategins 
framtid.

• Thomas Blomqvist, Markus Österlund och Camilla 
Grundström deltog i samrådet för språkärenden på 

Ständerhuset. Tema för samrådet var förverkligandet 
av de språkliga rättigheterna samt språkförhållandena 
inom undervisningen.

• Markus Österlund deltog i mötet för Delegationen för 
språkärenden.

• Ett kvinnonätverk från Libyen besökte Folktinget i 
samband med ett besök i Finland som arrangerats av 
CMI för att bekanta sig med olika minoritetsfrågor. 
Johanna Lindholm tog emot dem. 

• Helsingfors bokmässa. Folktinget hade en monter på 
mässan.

• Folktinget ordnade tillsammans med Svenska littera-
tursällskapet på bokmässan i Helsingfors diskussionen 
Demokratins drivkrafter. Medverkande var Anu 
Koivunen, Henrik Meinander och Markus Österlund.

November

• Johanna Lindholm träffade specialsakkunnig Christina 
Gestrin från Nylands landskapsberedning och verk-
samhetsledare Pia Sundell från Barnavårdsföreningen 
för att diskutera modeller för landskapsöverskridande 
samarbete inför vård- och landskapsreformen.

• Markus Österlund och Camilla Grundström träffade 
Jaan Siitonen från projektet Kielilähettiläät -  
Språkambassadörerna 2019–2021.   

• FSD:s kongress i Borgå. Markus Österlund och Camilla 
Grundström deltog. Markus Österlund höll Folktingets 
hälsningstal.

• Svenska veckans program: Kainos sång av Skottes 
Musikteater i Mårtendals skola i Vanda. Maria Larma 
deltog.

• Folktinget ordnande sin traditionella Svenska dagen-
mottagning i Svenska litteratursällskapets festsal i 
Helsingfors.

• Svenska dagen till ära bjöd Folktinget på kaffe och 
tårta i riksdagen. Thomas Blomqvist, Jonny Andersen, 
Christel Liljeström, Johanna Lindholm och Markus 
Österlund deltog från Folktingets sida.
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• Svenska veckans två barnkonserter med musikgrup-
pen FlipFlop på G18. Camilla Grundström, Peggy Heik-
kinen, Kristina Beijar och Maria Larma deltog.

• Svenska dagens huvudfest ordnades i Åbo på Åbo 
Svenska Teater med Sonja Kailassaari och Mårten 
Svartström som konferencierer. Festen direktsändes i 
tv av Yle Fem. Folktinget arrangerade även en Svenska 
dagen-fest på Kulturhuset Dux i Kristinestad med 
ambassadör Anne Huhtamäki som festtalare.

• Markus Österlund och Johanna Lindholm och special-
sakkunnig Christina Gestrin från Nylands landskaps-
beredning träffade representanter från social- och 
hälsovårdsministeriet för att diskutera landskapsöver-
skridande samarbete. 

• Markus Österlund höll ett anförande på Justitieminis-
teriets workshop om språkklimatet i Finland. Kristina 
Beijar och Stephanie Lindberg deltog. 

• Svenska veckans program: Infopunkt på Åbo universi-
tetscentralsjukhus. Johanna Lindholm representerade 
Folktinget.

• Svenska veckans program: Alfred Backa show i S:t 
Olofsskolan i Åbo. Maria Larma deltog.

• Nätverket Mothers in Business besökte Folktingets 
kansli. Maria Larma och Camilla Grundström fung-
erade som värdar.

• Markus Österlund och Johanna Lindholm träffade 
specialsakkunnig Christina Gestrin från Nylands 
landskapsberedning och verkställande direktör Georg 
Henrik Wrede från Samfundet Folkhälsan för att 
diskutera samarbetsmodeller inför vård- och land-
skapsreformen.

• Johanna Lindholm träffade specialsakkunnig Chris-
tina Gestrin från Nylands landskapsberedning och 
verksamhetsledare Nina af Hällström, juridiskt ombud 
Marica Nordman och juridiskt ombud Elias Vartio från 
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder 
för att diskutera samarbetsmodeller inför vård- och 
landskapsreformen.

• Svenska veckans program: Åbo Svenska Teaters pjäs 
VEM? på Annegården i Helsingfors. Maria Larma 
deltog.

• Markus Österlund höll festtal på Svenska dagen-fest i 
Frankfurt, Tyskland. 

• Peggy Heikkinen höll en föreläsning på finska om 
finlandssvenskarna på Esbo finska arbetarinstitut, som 
ingick i en föreläsningsserie om Finlands minoriteter. 
30 personer deltog.

• Nätverket för de tvåspråkiga landskapen och 
Lapplands landskap höll möte. Johanna Lindholm 
presenterade Folktingets förslag till samarbete över 
landskapsgränserna. Markus Österlund och Kristina 
Beijar deltog också.

• Johanna Lindholm presenterade Folktingets förslag 
till samarbete över landskapsgränserna på SAMS 
höstmöte på G18.

• Camilla Grundström deltog i seminariet Gemen-
samma intressen – Kvalitativ utbildning och kultur 
på svenska – en självklarhet? som arrangerades av 
Sydkustens landskapsförbund.

• Stina Heikkilä och Markus Österlund höll utvärde-
ringsmöte om Svenska dagens direktsända fest i tv 
med Henrik Lindberg från Parad Media och Hedvig 
Jakobsson från Yle.

• Markus Österlund, Camilla Grundström, Maria Larma 
och Peggy Heikkinen träffade Jaan Siitonen från  
projektet Kielilähettiläät - Språkambassadörerna.  

• De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades på 
Hanaholmen. Arrangörer var Folktinget, Bildningsal-
liansen och Hanaholmen. 

• Kulturgruppsmöte för huvudstadsregionen. Maria 
Larma deltog.

• Camilla Grundström deltog i mötet som styrgruppen 
för yrkesutbildningsreformen höll vid undervisnings- 
och kulturministeriet.

• Maria Larma höll utvärderingsmöte (alla 16 orter) för 
Svenska veckan på Folktinget.

 Artisten Kasmir 
uppträdde på Svenska 
Dagen-festen på Åbo 
Svenska Teater.
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• Första möte om Svenska dagen fest i Lahtis 2019 med 
Karin Ihalainen, rektor för Svenska skolan i Lahtis. 
Markus Österlund och Maria Larma deltog.

• Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland höll sitt 
delegationsmöte på Folktinget. Markus Österlund deltog.

• Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte och hade 
bjudit in representanter från HUS Kvinnoklinikens 
Seri-stödcenter för att höra om deras verksamhet.

December

• Folktingets styrelsemöte och jullunch i Helsingfors.
• Rundabordsdiskussion på utrikesministeriet om 

tillämpningen av Europarådets ramkonvention 
om skydd för nationella minoriteter inför Finlands 
femte periodiska rapport. Europarådets rådgivande 
kommitté var representerad. Markus Österlund och 
Peggy Heikkinen presenterade svenskans ställning och 
Folktingets syn på rapporteringen.

• Folktingets kultur- och medieutskotts möte på 
folktingskansliet. Direktören för Svenska Yle Marit 
af Björkesten och chefen för medier och utgivning 
Johanna Törn-Mangs från Svenska Yle inledde.

• Folktingets utbildningsutskott höll möte på kansliet. 
Undervisningsråd Yvonne Nummela från Utbildnings-
styrelsen och Jaan Siitonen, viceordförande för Kansal-
liskielet ry - Nationalspråken rf. deltog i mötet.

• Markus Österlund deltog i ett utvärderingsmöte för 
European Roadmap for Linguistic Diversity i Barce-
lona, Spanien. Projektet initierades av Folktinget och 
förverkligades av NPLD.

• Folktingets förvaltningsutskott höll möte på kansliet. 
Som sakkunnig deltog kurschefen Joni Sjöberg från 
Gräns- och sjöbevakningsskolan.

• Markus Österlund och Johanna Lindholm träffade 
tillsammans med Christina Gestrin ordföranden för 
riksdagens grundlagsutskott Annika Lapintie med 
anledning av språkliga rättigheter i vård- och land-
skapsreformen.

• En delegation från Europarådet bjöd in till runda-
bordsdiskussion för att diskutera språkanvändning 
hos regionala- och lokala myndigheter. Markus 
Österlund deltog.
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EKONOMI 

Folktingets totala intäkter uppgår till 1 139 090 euro 
(exklusive finansiella intäkter) och utgifterna till 1 127 425 
euro. Räkenskapsperioden uppvisar en vinst på 11 665 
euro. 

Den viktigaste finansieringskällan för Folktingets 
arbete är det understöd som staten beviljar för Folktingets 
lagstadgade verksamhet. År 2018 uppgick statsstödet 
till 573 000 euro, dvs. stödet var 102 000 euro lägre 
än under åren 2012–2015. Folktinget fick understöd av 
följande tvåspråkiga kommuner: Grankulla, Hangö, 
Helsingfors, Kimitoön, Korsholm, Korsnäs, Larsmo, Lovisa, 
Lumparland, Malax, Nykarleby, Närpes, Pargas, Pedersöre, 
Raseborg, Saltvik, och Vörå till en sammanlagd summa 
om 13 463 euro. Det kommunala understödet 2018 är det 
högsta Folktinget har fått på många år, vilket är glädjande. 
Övriga verksamhetsunderstöd uppgick till 157 884 euro. 
Folktingets garantförening bidrog med 30 000 euro. Folk-
tingets övriga intäkter består av bl.a. de hyror som Svenska 
översättningsbyrån betalar för sina lokaler. 

De erhållna projektunderstöden uppgick till 348 000 
euro. Tack vare de här understöden har Folktinget kunnat 
genomföra ett stort antal projekt under 2018, och bland 
dem kan nämnas Svenska veckan och Svenska dagen 
som kulminerade i en direktsänd tv-sändning från Åbo 
Svenska Teater. Folktinget deltog i år igen med ett omfat-
tande program på SuomiAreena och Pori Jazz i Björneborg. 
De här projekten utgör en viktig del i Folktingets arbete 
för att skapa positiva attityder till svenskan i Finland, och 
vi är tacksamma till dem som möjliggjort arbetet. Bidrags-
givarna var Svenska kulturfonden, Svenska kulturfonden 
i Björneborg, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, 
Svenska litteratursällskapet i Finland, stiftelsen Tre 
Smeder, föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans 
vänner och stiftelsen för Åbo Akademi.

Den största kostnadsposten i bokslutet är löner och 
kostnader relaterade till personalen, de kostnaderna 
uppgick till totalt 578 183 euro, dvs. 51 % av kostnaderna. 
Antalet anställda på Folktinget har varierat mellan 8 och 9 
personer. Den andra stora fasta kostnaden är hyreskostna-
derna, sammanlagt 100 033 euro (9 %). Resekostnaderna 
(inklusive traktamenten) uppgår till 41 821 euro. I dessa 
kostnader ingår såväl de förtroendevaldas som persona-
lens resor. Tryck och layoutkostnader uppgår till 10 096 
euro. 

Balansräkningen visar tillgångar på 266 564 euro, till 
största delen är detta medel i kassa och bank. Det egna 
kapitalet uppgår till 21 842 euro. 

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

Uttalande
Jag har utfört en revision av bokslutet för Svenska 
Finlands folkting för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2018. 
Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och 
noter till bokslutet.

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

Grund för uttalandet
Jag har utfört min revision i enlighet med god revisions-
sed 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 revisions-
bevis 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 Fin-
land ikraftvarande stadganden gällande upprättande av 
bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen 
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehål-
ler några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen 
för bedömningen av Folktingets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten 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.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till sessionen för Svenska Finlands folkting

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 väsent-

liga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-
mation 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 redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i ledningens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

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

• Utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i bokslutet, däribland 
upplysningarna, och om bokslutet återger de underlig-
gande 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 mars 2019
Rabbe Nevalainen, CGR
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RESULTATRÄKNING

Resultaträkning 1.1–31.12.2018 1.1–31.12.2017
  

  

Ordinarie verksamhet  
Intäkter 365 181,40 351 105,42

  

Kostnader  

 Personalkostnader -578 182,59 -509 520,86

 Avskrivningar -3 582,22 -4 359,45

 Övriga kostnader för ordinarie verksamhet -545 660,29 -614 149,91

  -1 127 425,10 -1 128 030,22

  

Ordinarie verksamhetens underskott -762 243,70 -776 924,80

  

Investerings-och finansieringsverksamhet  
 Intäkter 4,60 6,11

 Kostnader -442,19 -580,40

  -437,59 -574,29

  

Resultat av den egentliga verksamheten -762 681,29 -777 499,09

  
Övrig verksamhet  

  

Allmänna bidrag  
 Intäkter 774 346,61 770 846,74

  

  

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 11 665,32 -6 652,35
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING 31.12.2018 31.12.2017

AKTIVA  
  

BESTÅENDE AKTIVA  

 Materiella tillgångar 8 246,35 11 828,57

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 8 246,35 11 828,57
  

RÖRLIGA AKTIVA  

Kortfristiga fordringar  

 Kundfordringar 0,00 60,00

 Övriga fordringar 30 099,78 42 127,28

 Resultatregleringar 17 312,37 24 662,87

Finansiella värdepapper 100,00 100,00

Kassa och banktillgodohavanden 210 805,03 123 804,78

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 258 317,18 190 754,93
  

AKTIVA TOTALT 266 563,53 202 583,50

PASSIVA  

  

EGET KAPITAL  

 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 10 177,07 16 829,42

 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 11 665,32 -6 652,35

EGET KAPITAL TOTALT 21 842,39 10 177,07
  

FRÄMMANDE KAPITAL  

Långfristigt  

 Övrigt långfristigt främmande kapital 21 900,00 21 900,00

Kortfristigt  

 Skulder till leverantörer 29 536,07 68 663,45

 Övriga skulder 84 148,31 32 346,89

 Resultatregleringar 109 136,76 69 496,09

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 244 721,14 192 406,43

PASSIVA TOTALT 266 563,53 202 583,50
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Anställda 
Markus Österlund, folktingssekreterare
Camilla Grundström, biträdande folktingssekreterare
Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden
Erik Munsterhjelm, sakkunnig i social- och hälsovårdsärenden fram till 23.2.2018
Johanna Lindholm, sakkunnig i social- och hälsovårdsärenden från 23.4.2018
Stina Heikkilä, informatör fram till 27.10.2018, föräldraledig från och med 28.10.2018.
Peggy Heikkinen, information och internationella ärenden från 1.11.2018 (studieledig fram tills dess)
Stephanie Lindberg, språkskyddssekreterare
Maria Larma, projektkoordinator
Christina Kroll, kanslist
Alexandra Furuhjelm-Andberg, fram till 12.8.2018.
Anna Jungner-Nordgren, tjänstledig under hela året.

Folktingets adress är Snellmansgatan 13 A, 00170 Helsingfors. Övriga kontaktuppgifter är tfn 09-6844 
250, e-post folktinget@folktinget.fi och webbplats 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 myndighetstexter och andra facktexter. 
De största kunderna under 2018 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 frilansöversättare. 
Byrån delar lokaler med Folktinget.

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

Svenska Finlands folktings garanter r.f.
Svenska Finlands folktings garanter r.f. understöder bland annat Folktinget ekonomiskt. Dess styrelse 
bestod av Marcus Rantala (ordf.), Thomas Blomqvist, Christel von Martens, Jan Rosqvist (vice ordf.), 
Dag Wallgren, Roy Wenman och Markus Österlund. Föreningen förvaltar Finlands svenska kommunal-
fond och Bojan Sonntags fond. I slutet av 2018 hade föreningen 1630 medlemmar.

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

Styrelsen sammanträdde till fyra möten under verksamhetsperioden. Parentesen efter namnen anger närvarostatistik.

FOLKTINGETS BESLUTANDE 
ORGAN 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  Folktingets jubileumssession i Mariehamn 2019 43



Styrelsens arbetsutskott 2017–2019

Under verksamhetsperioden har arbetsutskottet haft följande sammansättning:

Thomas Blomqvist (6) SFP
Jacob Storbjörk (5) SDP
Jonny Andersen (5) Åland
Mats Brandt (6) SFP
Inger Östergård (5) SDP
Elin Blomqvist-Valtonen (4) SFP
Kenneth Stambej (5) SFP
Christel Liljeström (6) SFP
Joonas Leppänen (4) VF

Arbetsutskottet sammanträdde till sex möten, varav ett var ett e-postmöte, under verksamhetsperioden. Parentesen 
efter namnen anger närvarostatistik.

Utskotten 2017–2019  

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

I februari höll förvaltningsutskottet och social- och hälsopolitiska utskottet dessutom ett gemensamt möte om 
språkliga konsekvensbedömningar i lagberedningen. Utskotten hörde Leena Linnainmaa, vice ordförande för rådet för 
bedömning av lagstiftningen, som sakkunnig. Kristina Beijar var sekreterare för utskottet.

UTBILDNINGSUTSKOTTET 
höll fyra möten under verksamhetsperioden. Elin Blomqvist-Valtonen (ordf.) (4), Peter Mattjus (2), Runa Ismark (3), 
Christer Rosengren (2), Elisabeth Helander (4), Rebecca Åkers (0), Göte Winé (3), Jan Otto Andersson (2), Lena Sjöberg 
(2), Petri Mäntysaari (3), May-Gret Axell (2) och som ständiga sakkunniga Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen (2) och 
Karin Lassenius, Kommunförbundet (3). Camilla Grundström fungerade som utskottets sekreterare.

SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET 
höll tre ordinarie möten under verksamhetsperioden. Inger Östergård (ordf.) (3), Marie Bergman-Auvinen (3), Mona 
Rönnholm (1), Mikael Gädda (-), Marcus Suojoki (2), Bengt Kronqvist (3), Camilla Andersson (1), Monika Arnö (3), Per-
Elof Boström (till maj) (-), Bo-Erik Grönholm (från oktober) (1), Tuula Närvä (1) och Marianne Falck-Hvilstafeldt (3). Erik 
Munsterhjelm var sekreterare för utskottet fram till februari och Johanna Lindholm från slutet av april.

Social- och hälsopolitiska utskottet och förvaltningsutskottet höll dessutom ett gemensamt möte om språkliga konse-
kvensbedömningar i lagberedningen.

 
KULTUR – OCH MEDIEUTSKOTTET 
höll fyra möten under verksamhetsperioden. Kenneth Stambej (ordf.) (4), Glenn Lindholm (1), Anna Luhtasela (2), 
Thomas Karv (4), Johan Kvarnström (3), Johanna Överfors (-), Elias Lindström (3), Vera Sui (2), Mona Lehtonen (2), Veera 
Hellman (2) och Hanna-Kaisa Simojoki (2). Stina Heikkilä fungerade som utskottets sekreterare till oktober, och Peggy 
Heikkinen blev sekreterare från november.

FOLKTINGETS INTEGRATIONSFORUM
Folktinget ordnar med jämna mellanrum rundabordsdiskussioner för att diskutera aktuella frågor inom integration på 
svenska. Syftet med diskussionerna är att dela med sig av vad som görs på olika håll i Svenskfinland. Två diskussioner 
hölls under verksamhetsperioden. Gunvor Kronman, direktör för Hanaholmen, fungerade som integrationsforumets 
ordförande och Stephanie Lindberg som dess sekreterare.
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