
 

 

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan uutiskirje 1 
Syksy 2021 

Valtuuskunta julkaisee uuden viestintäsuunnitelman mukaisesti uutiskirjeitä noin neljä kertaa 
vuodessa tai tarvittaessa. Uutiskirjeessä kerromme lyhyesti toiminnastamme ja toivomme 
sisältöä ja uutisia kirjelmään myös jäsenjärjestöiltä. Lähettäkää mielellään uutisia 
toiminnastanne sähköpostiin sverigefinne@gmail.com. Seuraava kirje ilmestyy helmikuussa 
ja deadline on 31.1.2022  

1. Vuoden vähemmistökunta 
Haninge on vuoden 2020 vähemmistökunta. 
Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta valitsee 
edellisen vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan. Kunnianosoituksen tarkoitus on huomioida 
kunnan työ ruotsinsuomalaisen vähemmistön hyväksi. Vuoden 2020 ruotsinsuomalaiseksi 
vähemmistökunnaksi valittiin Haninge, joka pandemiasta huolimatta on pystynyt sekä 
ylläpitämään että kehittämään vähemmistötyötään toimivan ja tukevan organisaation ja eri 
yhteistyöryhmien ansiosta. 
Valtuuskunnan palkinto luovutettiin Haningelle Skellefteåssa 14.10.2021. 
 

 
Kuvassa vasemmalta: Petri Salonen (C), kunnanneuvos ja neuvonpidon pj, Haninge, Marietta de 
Pourbaix-Lundin, Haningen neuvonpidon varapj (M), Pirkko Sinkkonen, vähemmistön edustaja, 
Haninge, Sanna Rantamäki, Haningen koordinaattori, ja Eivor Olofsson, Ruotsinsuomalaisten 
valtuuskunnan pj.     Kuva: Martin von Pfaler 
 



 
 

Vähemmistökuntakysymykset 2021 
 
Nyt on etsinnässä ruotsinsuomalainen vähemmistökunta vuodelle 2021. Valtuuskunta 
etsii kuntaa, missä tehdään aktiivista työtä suomenkielisen henkilökunnan 
löytämiseksi, rekrytoimiseksi ja tukemiseksi. 
Alla oleva viesti on lähetetty hallintoaluekuntien koordinaattoreille. 
  
Årets sverigefinska minoritetskommun 2021  
På Sverigefinnarnas dag den 24 februari 2022 anordnar Haninge, som Sverigefinländarnas delegation 
utsåg till årets sverigefinsk minoritetskommun 2020, festligheter för att uppmärksamma den 
sverigefinska minoriteten. I samband med denna tillställning kommer 2021 minoritetskommun att 
offentliggöras. Sverigefinländarnas delegation ber om er hjälp för att kunna utse årets pristagare. 
Nedan ser Du årets frågor som vi vill fokusera på.  
Du är naturligtvis välkommen att även berätta om andra framsteg hos er som kan tjäna som 
inspiration för andra kommuner. 
 Kommun:  
1. Har Ni vetskap om i vilken omfattning personal i er kommun är finskspråkig/finsktalande?  
2. Arbetar er kommun aktivt för att utöka antalet finsktalande bland kommunens personal? 
3. Hur utbildar/stödjer kommunen sina finskspråkiga anställda i deras arbete?  
4. Är kunskaper i finska meriterande i er kommun?  
Kontaktperson:  
Var vänlig skicka ert svar senast den 10 januari 2022 till: sverigefinne@gmail.com 
     
 2. Vähemmistökielipalkinto 2021 Markku Peuran muistoksi 
Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on myöntänyt vuoden 2021 vähemmistökielipalkinnon 
Anders Erikssonille. Valtuuskunta perustelee päätöstään seuraavasti:  
”Anders Eriksson työskenteli vuosia Suomessa Ruotsin radion kirjeenvaihtajana sekä 
lehdistö- ja kulttuurineuvoksena Ruotsin suurlähetystössä Suomessa. Palattuaan Ruotsiin 
hän aloitti työnsä Suomen instituutin johtajana. Virassaan hän on voimakkaasti panostanut 
Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön. Kulttuurin, kielen ja rajat ylittävä ajattelutapa on 
Andersille luonteenomaista. Anders on työtavoillaan onnistunut tuomaan suomalaista 
kulttuuria näkyvämmäksi ja osaksi ruotsalaista yhteiskuntaa. Hänen työnsä Ruotsissa ja 
yhteistyö Suomen kanssa on tuottanut suurta iloa monille ruotsinsuomalaisille ja Suomen 
instituutti on kehittynyt yhä enemmän instituutiksi, jonka työalueena on koko Ruotsi”. 
 Palkinto luovutettiin Suomen suurlähetystössä Tukholmassa 1. lokakuuta.  
 
3.  Neuvonpitoseminaari 
Valtuuskunnan 1.12 järjestämä neuvonpitoseminaari on katsottavissa valtuuskunnan 
kotisivulla lähiaikoina. Valtuuskunta tiedottaa sähköpostitse ja Facebook-sivullaan, kun video 
on nähtävissä. 
Seminaarin alustajat: 
Johanna Parikka Altenstedt, juristi: Neuvonpidon lailliset vaatimukset 
Ulla-Maija Pesola, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori, Skellefteån kunta: Miten 
toteuttaa neuvonpito? 
Petri Salonen, kunnanneuvos (C) Haningen kunta: Neuvonpidon kytkeminen 
kunnallispolitiikkaan 
 
 
 
 



 
 

4. Kouluseminaari 
Valtuuskunta järjesti 14.9. digitaalisen kouluseminaarin, jossa puhujina olivat juristi Kaisa 
Syrjänen Schaal, Marie Hagsgård Euroopan neuvoston neuvoa antavan komitean 
puheenjohtaja sekä kouluviraston opetusneuvokset Helena Lundgren ja Gunnar Stenberg. 
 
 5. Kirjelmä suomalaisten jäänteistä 
Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on lähettänyt kirjelmän Karoliiniselle instituutiolle ja kaikille 
Ruotsin poliittisille puolueille. 
 
Kirje Karoliiniselle instituutille: 
 
De finska kvarlevorna i Karolinska Institutets samlingar 
 
Sverigefinländarnas delegation har, liksom flera av sina medlemsorganisationer, studenter på 
Karolinska Institutet, organisationer och myndigheter i Finland, kraftigt reagerat på att de finska 
kvarlevorna som återfinns i Karolinska institutets samlingar efter bland annat 1800-talets djupt 
oetiska forskningsresor ännu inte återbördats. 
Karolinska Institutet har sedan frågan först uppmärksammades på allvar 2018 uttalat sig kring 
problematiken att återlämna kvarlevor. Sverigefinländarnas delegation ifrågasätter starkt hur 
eventuell problematik kring ett sådant återlämnande har kunnat fördröja processen i tre år. 
Yttranden om att praxis inte finns för att repatriera kvarlevor från majoritetsbefolkningar visar på en 
ovilja att erkänna det historiska förtryck som präglat synen på de nationella minoriteterna. Om viljan 
inte finns från Karolinska Institutet att på alla möjliga sätt verka för att denna process fortskrider så 
kräver Sverigefinländarnas delegation att de politiker som säger sig värna minoritetsrättigheter också 
visar att detta inte bara är tomma ord. 
 
Sverigefinländarnas delegation står helhjärtat bakom det brev som överlämnades till Karolinska 
Institutet i december 2018 av kommittén för återlämning av finska kvarlevor. Styrelsen har också av 
ett enhälligt plenum den 18 och 19 september 2021 bemyndigats att till alla berörda myndigheter och 
övriga aktörer framföra de Sverigefinländska minoritetsorganisationernas orubbliga krav att dessa 
kvarlevor omedelbart ska repatrieras. Denna sorgliga rest av svensk forsknings rasistiska och oetiska 
förflutna är än idag inte bara en skam för Karolinska Institutet utan för Sverige som nation som säger 
sig värna sin minoritetsbefolkning. 
 
Sverigefinländarnas delegation med sina medlemsorganisationer kräver därför att representanter för 
Karolinska Institutet, svenska myndigheter och de svenska politiker som säger sig värna 
minoritetsfolkens rättigheter också verkar för att rätta dessa historiska oförrätter.  
 
Karoliinisen instituution vastaus löytyy Valtuuskunnan kotisivulta. 
 
6. Neuvonpidot 
Valtuuskunta on osallistunut syksyllä seuraaviin neuvonpitoihin: 
 
Kulttuurineuvosto, Kielen- ja kansanperinteiden tutkimuslaitos, Kuninkaallinen kirjasto, Ruotsin 
elokuvainstituutti  
Muistiinpanot Valtuuskunnan kotisivulla. 
 
Kulttuuriministeriö ja kulttuuriministeri Amanda Lind 
Neuvonpito lokakuussa Kulttuuriministeriön ja -ministeri Amanda Lind - lokakuussa 2021 
käsitteli koulutusta ja resurssien taloudellista jakamista. Ministeri Lind kertoi, että hallitus 
ehdottaa 90 miljoonan kruunun lisätukea kansallisten vähemmistökielten vahvistamiseen 
vuosiksi 2022–2024. Varat on tarkoitettu kansallisten vähemmistökielten säilyttämistä 

https://sverigefinne.se/kirjelmat.html
https://sverigefinne.se/neuvonpidot.html


 
 

edistävän toimintasuunnitelman luomiseen ja kielikeskusten perustamiseen. Resursseja 
suunnataan myös Lääninhallituksen roolin vahvistamiseen seurantaviranomaisena sekä 
vähemmistöjen organisointiin. Ministeri Lind kertoi myös hallituksen suunnitelmista vahvistaa 
kansallisten vähemmistökielten koulutuksen saatavuutta 26,5 miljoonalla kruunulla vuosittain. 
Hallitus antaa lisäksi Kouluvirastolle tehtäväksi koordinoida suomen kielen opetusta ja tukea 
suomenkielisen oppimateriaalin tuottamista. 
 
Tukholman lääninhallitus  
Puheenjohtajiston jäsenet ovat osallistuneet neuvonpitoihin ja Valtuuskunnan edustaja on 
kuulunut lääninhallituksen viiteryhmään. 
Viiteryhmässä on keskusteltu ja käsitelty vuoden 2021 seurantaa, josta lääninhallitus tekee 
ruotsin hallitukselle jätettävän raportin. 
Lääninhallitus uusii myös seurantaohjelmaansa ja keskustelua on käyty konsulttifirman 
kanssa kuinka seuranta hoidettaisiin kun tarvitaan vähemmistön mielipiteitä. 
Muistiinpanot Valtuuskunnan kotisivulla. 
 
Sosiaalihallitus 
Valtuuskunnan edustaja on ollut mukana Sosiaalihallituksen viiteryhmässä. Siellä on käsitelty 
ja priorisoitu alueet, joita Sosiaalihallitus seuraa ja joihin lähetetään esimerkiksi kyselyjä. 
Alueet ovat: Vanhustenhoiva ja – hoito, nuorisopsykiatria, ensihoito, riippuvaisuushoito, 
naisiin kohdistuva väkivalta ja hammashoito. 
Tätä yhteistyötä Sosiaalihallitus tekee yhdessä Kansanterveysviranomaisen kanssa. 
 
Kansanterveysviranomainen 
Valtuuskunnan edustajat ovat osallistuneet neuvonpitoihin Kansanterveysviranomaisen 
kanssa. 
Tällä viranomaisella on Ruotsin hallitukselta saatu tehtävä seurata säännöllisesti 
vähemmistöjen terveystilannetta. 
Huomio tulee olla erityisesti syrjinnässä ja altistumisessa (utsatthet). 
Viranomainen tekee yhteistyötä Sosiaalihallituksen kanssa. 
 

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtajisto toivottaa kaikille 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022! 
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