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hallintoalue 

 

Paikka Säfsen, Ludvikan kaupungintalo 
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Osallistujat 

 

 

Jonas Axelsson, kansliapäällikkö, Stöd- och styrningsförvaltning 
Hannu Mikkonen, Kyllikki Hallbergin sijainen, ruotsinsuomalainen 

edustaja 

Suvi Hänninen, suomen kielen hallintoalueen projektipäällikkö 

Leif Pettersson, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 
Puheenjohtaja: Leif Pettersson 

Sihteeri: Suvi Hänninen 

 

 

Tilannekatsaus. Suvi on kirjoittanut tilanneraportin siitä, miten 

hallintoalueprojekti on edennyt huhtikuusta 2015 lähtien. Kuten raportista käy 

ilmi, on suurin osa hallintoaluetyön kehityksestä ja toteutuksesta ollut 

yksinomaan projektipäällikön harteilla, sillä hallinnot eivät priorisoi 

vähemmistökysymyksiä. Samaisesta syystä johtuen, johtoryhmä keskusteli eri 

mahdollisuuksista ja työtavoista vahvistaa ruotsinsuomalaisten oikeuksia 

hallintotasolla.  

 

Vuosikatsaus. Yksi tapa tuoda vähemmistölakia esille, ja vahvistaa sen asemaa 

hallintojen päivittäisessä toiminnassa, on nostaa hallintoaluetyö esille kunnan 

vuosikatsauksessa, ympäristö- ja kansanterveyskysymysten tavoin. Suvi tutkii, 

mikäli voimme saada lyhyen toimintakertomuksen edellisen vuoden toiminnasta 

mukaan kunnan tulevaan vuosikatsaukseen.   

 

Kysely hallinnoille. Suvi kertoi laatineensa lyhyen kyselyn kunnan hallinnoille. 

Kyselyn tarkoituksena on ollut 1) aktivoida hallinnot mukaan vähemmistö-

työhön, 2) luoda hallintokohtainen sekä koko kunnan kattava käsitys siitä, kuinka 

kunnassa noudatetaan vähemmistölakia, sekä 3) kerätä työmateriaalia 



Ludvikan kunta 
Päivämäärä 
2016-01-28 

      
      

Sivu 

2(3) 

 

 

voidaksemme tehdä myös pitkäjänteisiä analyysejä siitä, kuinka ruotsin-

suomalaisten oikeudet toteutuvat ja kehittyvät Ludvikan kunnassa (olettaen, että 

kysely lähetetään hallinnoilla joka, tai ainakin joka toinen vuosi). Kyselyn 

viimeinen vastauspäivämäärä on 31. tammikuuta. Tähän mennessä puolet 

hallinnoista on vastannut kyselyyn.  

 

Suomenkielinen henkilökunta. Johtoryhmä keskusteli myös suomenkielisen 

henkilökunnan merkityksestä, siihen panostamisesta kunnan organisaatiossa, 

sekä suomenkielisen henkilökunnan aktivoimisesta eri hallintojen sisällä. Onkin 

hyvin tärkeää löytää avainhenkilöt kunkin hallinnon sisällä, jotka voivat auttaa 

vähemmistöperspektiivin integroimisessa osaksi päivittäistä toimintaa. Sekä 

hoitoalan terminologiaan keskittyvä kielikurssi että suomen kielen 

keskustelukurssi järjestetään helmikuussa. Toiveena onkin, että kyseiset kurssit 

auttavat meitä tunnistaman suomenkielen taitoisia henkilöitä, jotka haluavat 

käyttää suomen kieltä työssään, mutta myös kehittää kunnan toimintaa niin, että 

se vastaisi paremmin vähemmistölain vaatimuksia.  

 

Toimintasuunnitelma. Johtoryhmä päätti, että toimintasuunnitelma 2017 tulisi 

olla valmiina jo vuoden 2016 keväällä, jotta hallinnoilla olisi tarpeeksi aikaa ottaa 

hallintoaluetyö huomioon omassa suunnittelutyössään.  

 

Koordinaattorin virka. Koordinaattorityö tullaan 1. huhtikuuta lähtien 

yhdistämään selvitysvirkailijan viran kanssa (50/50%). Virka tullee hakuun ensi 

viikon aikana.  

 

Johtoryhmän kokoonpano. Johtoryhmä keskusteli virkakirjelmän 

lähettämisestä kunnanhallitukselle koskien pysyvän, suomen kielen hallintoalueen 

johtoryhmän nimeämistä projektivaiheen päätyttyä. Poliitikot voisivat nimetä 

johtoryhmän jäsenet, ennalta asetettujen kriteereiden perusteella. Suvi selvittää 

kuinka muut hallintoaluekunnat ovat toimineet pysyvän johtoryhmän 

muodostamisen suhteen.  

 

Projektiraportti. Suvi kirjoittaa projektiraportin kuluneen vuoden töistä, 

deadline 29. helmikuuta.   

 

Tulevaa toimintaa. Opintopiiri ”Träna din finska” alkaa 2. helmikuuta, 18 

ilmoittautunutta. Ruotsinsuomalaisten päivää, 24. helmikuuta, vietetään Folkets 

Husilla. Ohjelmaan kuuluu luento kielenelvytyksestä (suomeksi), naposteltavaa ja 

yleistä seurustelua, sekä elokuvanäytös ”Mieletön Elokuu” (tekstattu ruotsiksi), 

klo 17:30 ja eteenpäin. 

 

Tiedotus. Eilisen Väsman Runt:issa (27/1) oli koko aukeaman suuruinen 

ilmoitus hallintoalueesta sekä tietoa suomenkielisestä vastaanotosta kirjastolla.  

 

Talous. Muistuksista huolimatte emme koskaan saaneet kaikki laskuja, joita 

varten olimme varanneet rahaa vuoden 2015 budjetista. Tämä tarkoittaa, että 
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budjettiin jäi 10 992 kruunun ylijäämä, joka tullaan vähentämään vuoden 2016 

valtiontuesta. Tukholman lääninhallitus on hyväksynyt hallintoalueen 

hakemuksen 132 200 kruunun siirrosta vuoden 2016 budjettiin. Summa tullaan 

käyttämään hoitohenkilökunnan kielikurssiin 2.-3. helmikuuta. Kielineuvosto 

vastaa kurssin toteutuksesta, 14 ilmoittautunutta.  

 

Muuta. Suvi kyseli Kyllikin kokouspalkkion perään. Tämä tulee käsitellä 

pikimmiten sillä mitään estoja palkkion maksamiselle nykyisten sääntöjen mukaan 

ei ole. 

 

Kokous päätettiin 14.20. Seuraava kokous 3. maaliskuuta, 13.15–15.15.  

 

  

Muistiinpanoista vastasi Suvi Hänninen, suomen kielen hallintoalueen 

projektipäällikkö. 


