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Vuoden 2020 ruotsinsuomalainen 
kunta on Haninge 

Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta valitsee 

edellisen vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan. Kunnianosoituksen tarkoitus on huomioida 

kunnan työ ruotsinsuomalaisen vähemmistön hyväksi. 

Vuoden 2020 ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi valitaan Haninge, joka pandemiasta 

huolimatta on pystynyt sekä ylläpitämään että kehittämään vähemmistötyötään toimivan ja 

tukevan organisaation ja eri yhteistyöryhmien ansiosta. 

 

Perustelut: 

Menestyvä vähemmistötyö sitouttaa ja houkuttelee mukaan kunnan poliitikot ja virkamiehet 

sekä edistää vähemmistön mahdollisuutta ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan. 

Haningen kunnalla on poliittisesti nimetty neuvoa-antava elin, joka järjestää avoimia 

neuvonpitoja ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa. Kukin puolue valitsee poliittiset 

edustajansa ja heidän toimikautenaan on vaalikausi. 

Kunnan poliittinen ryhmä on luonut kansallisen poliitikkoverkoston kunnille, jotka kuuluvat 

hallintoalueeseen. Tarkoituksena on lisätä tietämystä ja vaihtaa kokemuksia vähemmistö-

oikeuksista. 

Haninge työskentelee vähemmistökysymysten parissa myös alueellisesti. Vuonna 2020 saivat 

kaikki kunnat Tukholman alueella, jotka kuuluivat hallintoalueeseen, kutsun digitaaliseen 

kokoukseen. 

Tarkoituksena oli keskustella siitä, kuinka hallintoaluekunnat voivat vahvistaa toisiaan ja mitä 

mahdollisuuksia on yhteistyön luomiseen. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta ja tietoa 

vähemmistökysymyksistä kunnan poliittisella tasolla. 

 

Poliittinen neuvonpito on ollut liikkeellepaneva voima ruotsinsuomalaisten luokkien 

aloittamiselle kunnan alaisuudessa. Luokkia on tällä hetkellä esikoulusta neljänteen luokkaan. 
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Haningen kunnalla on toimivat neuvonpidot ja dialogit ruotsinsuomalaisen vähemmistön 

kanssa. Dialogikokouksiin osallistuu henkilöitä useimmista hallinnoista sekä 

kunnanhallituksesta. 

Virkahenkilöiden tehtäviin kuuluu esim. että: 

- Lisätä ja levittää tietoa kansallisista vähemmistöistä 

- Heillä on oltava tieto siitä, mitä tiedotusta/palveluja oman hallinnon on tarjottava 

- Kuunnella ja esittää kysymyksiä vähemmistöryhmältä omalle hallinnolle. 

 

Kunnassa on myös ohjausryhmä, joka koostuu vähemmistöasioita eniten koskevien 

hallintojen johtohenkilöistä. Tämä tyhmä on esim. laatinut ohjelman, jonka kunnanvaltuusto 

on hyväksynyt 2020. 

 

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta onnittelee Haningen kuntaa! 

 
Pandemiasta johtuen kunnianosoitus jaetaan vasta 14. lokakuuta Skellefteåssa, vuoden 2019 

ruotsinsuomalaisessa kunnassa. Paikkana on Skellefteån uusi Kulttuuritalo.  

 
RUOTSINSUOMALAISTEN VALTUUSKUNTA 

on ruotsinsuomalaisten kansallisen vähemmistön katto-organisaatio. Valtuuskunta toimii 

valtiollisella tasolla. Paikallinen ja alueellinen toiminta on ensi sijassa jäsenjärjestöjen 

tehtävä. Valtuuskunta käsittelee yleisiä, periaatteellisia kysymyksiä, jotka koskevat suomen 

kieltä, ruotsinsuomalaisia ja kansallisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia Ruotsissa.  

Lisätietoja löydät osoitteesta http://sverigefinne.se/fi/ 
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