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Toimintasuunnitelma ja budjetti 2017

Tausta
Mariestadin kunta kuuluu 1. helmikuuta 2015 lähtien suomen kielen
hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan ruotsinsuomalaisilla on
erityisiä oikeuksia, maan kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevassa
laissa (2009:724) kaikille maan viidelle vähemmistölle annetun perussuojan lisäksi.
Noin kahdeksalla prosentilla kunnan asukkaista on suomalaiset juuret.
Kunnanhallituksen suomen kielen hallintoalueen organisaatiota ja työtapaa
koskevan päätöksen (2016-06-08) mukaan on laadittava vuotuinen
toimintasuunnitelma ja budjetti yhdessä neuvonpitoryhmän kanssa.
Kunnanhallitus, joka on vastuussa suomen kielen hallintoalueesta, päättää
suunnitelmasta ja budjetista.
Toimintasuunnitelman lähtökohtana on vähemmistölainsäädäntö ja ne
vaatimukset, jotka laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä asettaa
Mariestadin kunnalle suomen kielen hallintoalueena. Etusijalle asetettujen
panostusten lähtökohtana ovat vähemmistön edustajien neuvonpidossa esittämät
toivomukset ja mielipiteet, kuten myös keväällä 2016 tehdyn ruotsinsuomalaisen
vähemmistön tarpeita ja toivomuksista käsittelevän laajan kartoituksen tulokset.
Myös kunnan sisäistä suomen kielen hallintoalueen yhteistyöryhmää on
konsultoitu toimintasuunnitelman ja budjetin laatimisen yhteydessä.
Toimintasuunnitelma ja budjetti käsiteltiin neuvonpitoryhmän kokouksessa
3.11.2016 ja tehtiin valmiiksi sen jälkeen.

Kokonaisvaltainen tavoite
Kunta jatkaa suomen kielen hallintoalueen parissa tehtävän työn kehittämistä
toteuttaakseen ruotsinsuomalaisten kunnan asukkaiden oikeudet. Parhaiden
mahdollisten tulosten saavuttamiseksi työn on oltava suunnitelmallista ja
pitkäjännitteistä. Työn tarkoituksena on tehdä suomen kielen hallintoalueeseen
liittyvä työ luonnolliseksi osaksi kunnan työtä.
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Etusijaistetut panostukset vuonna 2017

Suomen kielen hallintoalueeseen liittyvän työn ollessa suhteellisen uutta,
tiedotuspanostukset ovat erittäin tärkeitä – jotta ruotsinsuomalaiset saisivat tietoa
omista oikeuksistaan ja että myös kunnan työntekijät oppisivat tuntemaan lain
voidakseen siten antaa parempaa palvelua. Suomenkielisten palvelujen
saatavuuden parantamiseksi on henkilökunnan suomenkielen taitojen
kehittäminen priorisoitu panostus. Vuoden 2017 aikana kunta panostaa erityisesti
myös suomenkieliseen toimintaan esikoulussa suomen kielen elvyttämiseksi ja
turvaamiseksi tulevaisuudessa. Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta, mikä tullaan
myös huomioimaan eri tavoin vuoden aikana. Tavoitteena on tehdä näkyväksi ja
herättää kiinnostusta suomalaiseen ja ruotsinsuomalaiseen kulttuuriin ja historiaan.

Esikoulu
Hallituksen kansallisten vähemmistöjen strategiassa painotetaan
esikoulutoiminnan tärkeyttä vähemmistökielten säilymiselle. Esikoulutoiminta on
erityisen tärkeää varsinkin silloin, kun lasten vanhempien kielitaito on
puutteellinen. Myös vähemmistölain perussuojassa painotetaan lasten oikeutta
omaan kieleensä ja kulttuuriinsa.
Mariestadissa ei tähän mennessä ole ollut kysyntää suomenkielisestä
esikoulutoiminnasta, mutta tilastollisen keskustoimiston SCB:n luvut vuodelta
2015 osoittavat, että on monia lapsia, joiden huoltajat voisivat potentiaalisesti olla
kiinnostuneita lapsen pääsystä yhteyteen suomen kielen kanssa esikoulussa.
Esimerkiksi ikäryhmässä 0-4 vuotta Mariestadissa on 131 lasta, joilla on
suomalaiset juuret.
Kuluvan vuoden aikana kunta on panostanut informaatioon oikeudesta
suomenkieliseen toimintaan esikoulussa. Vuonna 2017 kunta jatkaa työtä
voidakseen tyydyttää nyt heränneen suomenkielisen esikoulun kysynnän.
Valtionavustusta tullaan sen vuoksi käyttämään lisääntyvästä suomenkielisestä
toiminnasta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten kattamiseen, esimerkiksi
henkilökunnan kielitaidon kehittämiseen ja mahdollisiin järjestelyihin
ruotsinsuomalaisten lasten keräämiseksi ryhmäksi.

Vanhustenhuolto
Keväällä 2016 tehdyssä tarvekartoituksessa vanhustenhuolto oli eniten esiin
noussut kysymys. Suomenkielinen vanhustenhuolto on ilmeisen tärkeää: tämä
koskee ensimmäisen polven suomalaisia, jotka eivät ehkä koskaan ole oppineet
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ruotsia kunnolla tai jotka karttuvan iän myötä unohtavat ruotsin kielen. Vuoden
2015 lopussa kunnassa oli 259 yli 65-vuotiasta Suomessa syntynyttä asukasta.
Ikäryhmässä 45–64 vuotta oli 246 henkeä, mikä osoittaa, että suomenkielisen
vanhustenhuollon tarpeen voidaan odottaa jatkuvan.
Jotta voidaan tarjota vanhustenhuoltoa kokonaan tai osittain suomeksi on erittäin
tärkeää, että vanhustenhuollossa on henkilökuntaa, joka voi käyttää suomea
työssään. Tämän vuoksi rekrytointi ja henkilöstön kielitaidon hyödyntäminen on
erittäin tärkeää. Kunta tulee järjestämään suomen kielen kurssin kaikille
työntekijöille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta kehittää suomen kielen taitoaan.
Jo vuonna 2015 käynnistettiin suomenkielinen yksikkö Fredslundin
erityisasuntolassa, Hasslerörissä. Vuoden 2017 aikana kunta työskentelee
tuodakseen suomalaista kulttuuria saataville yksikössä. Kysymykseen saattaa tulla
esimerkiksi tapahtumien järjestäminen tai suomalaisten äänikirjojen ja
aikakauslehtien hankkiminen.
Myös mahdollisuutta järjestää suomenkielinen opintopiiri selvitetään.

Kieli ja kulttuuri
Vuoden 2016 keväällä tehdyssä tarvekartoituksessa kulttuuritarjontaan toivottiin
lähinnä teatteria, konsertteja ja tapahtumia suomalaisten pyhien yhteydessä. Muita
suosittuja vaihtoehtoja olivat luennot, elokuvat ja näyttelyt.
Helmikuussa 2016 kunta juhli ensimmäistä kertaa ruotsinsuomalaisten päivää.
Kunta tulee jatkossakin huomioimaan päivän ja liputtamaan ruotsinsuomalaisella
lipulla päivän kunniaksi.
Kunta tulee myös muuten järjestämään tapahtumia tehdäkseen ruotsinsuomalaista
kulttuuria näkyväksi. Tapahtumat järjestetään kunnan toimesta tai yhteistyössä
muiden toimijoiden, kuten suomalaisseurojen, Mariestadin paikallisen
teatteriyhdistyksen, Fin i Västin tai muiden suomen kielen hallintoalueeseen
kuuluvien kuntien ja varsinkin Skövden kunnan kanssa.
Ensi vuosi on suuri juhlavuosi Suomen täyttäessä 100 vuotta. Kunta huomioi
tämän suomen kielen hallintoalueen puitteissa ja useimmat kulttuuritapahtumat
vuoden aikana liittyvät juuri juhlavuoteen. Ruotsinsuomalainen neuvonpitoryhmä
on valinnut työryhmän, jonka vastuulla on laatia esitys siitä kuinka kunta voi
huomioida juhlavuoden.
Esimerkkejä vuoden aikana suunnitelluista tapahtumista on yhteistyössä
Mariestadin teatteriyhdistyksen kanssa esittää suomalaista näyttämötaidetta,
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järjestää teatterivierailu Skövdeen, järjestää tapahtuma erityisesti lapsille ja toinen
iäkkäämmälle kohderyhmälle. Yhteistyössä alueellisen ruotsinsuomalaisen
panostuksen, Fin i Västin kanssa, selvitellään myös mahdollisuuksia järjestää
toimintoja ruotsinsuomalaisten nuorten tavoittamiseksi, esimerkiksi teemapäivä
koulussa.
Vuonna 2016 kunta osti Ruotsinsuomalaisen nuorisoliiton kielipaketteja ja
pakettien jakelua jatketaan edelleen vuonna 2017.

Kokonaisvaltainen tiedottaminen ja suomenkielinen palvelu
Ulkoinen tiedottaminen suomen kielen hallintoalueesta kunnan asukkaille ja
sisäinen tiedottaminen siitä kunnan työntekijöille jatkuu vuonna 2017. Tämä on
tärkeää, koska suomen kielen hallintoalue on suhteellisen uusi. Ellei ole tietoinen
oikeuksistaan, niitä tuskin tulee käyttäneeksikään. Tämän vuoksi on tärkeää, että
ruotsinsuomalainen vähemmistö saa tietoa suomen kielen hallintoalueesta ja
omista oikeuksistaan. Samoin on tärkeää levittää tietoa kunnan työntekijöille, jotta
he ovat perillä suomen kielen hallintoalueen merkityksestä ja pystyvät entistä
paremmin palvelemaan kunnan ruotsinsuomalaisia asukkaita.
Tarvekartoituksen yhteydessä keväällä tehty nk. nollamittaus osoitti vastaajien
olevan tyytymättömimpiä kunnan suomenkieliseen tiedotustyöhön. Tällä alueella
on siis paljon tekemistä. Vuoden 2016 aikana otettiin käyttöön suomenkielinen
kotisivu ja myös tiedottamista ruotsin kielellä lisättiin. Suomenkieliselle sivulle
kerätään tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja panostuksista. Vuoden aikana kunta
on myös ilmoitellut kaikista tapahtumista ruotsiksi ja suomeksi paikallislehdessä ja
joukko muuta materiaalia on laadittu suomeksi. Vuonna 2017 laaditaan lisää
materiaalia, myös painetussa muodossa, mitä iäkkäämmät ruotsinsuomalaiset ovat
toivoneet. Myös hallintoalueen Facebook-sivu lanseerataan ja tietoa
hallintoalueesta voidaan sopivasti sisällyttää myös seuraavaan "Vägvisaren" tiedotuslehtisen versioon.
Osana sisäistä tiedottamista tiedot suomen kielen hallintoalueesta julkaistaan
kunnan Navet -intranetissä. Esimiehiä kehotetaan informoimaan suomen kielen
hallintoalueesta omissa toiminnoissaan ja koordinaattori jatkaa myös edelleen
osallistumistaan eri kokouksiin ja työpaikkatapaamisiin informoidakseen
hallintoalueesta. Mahdollisesti myös kutsuttu esitelmöitsijä voi kertoa kansallisista
vähemmistöistä ja suomen kielen hallintoalueesta jossakin johtoportaan
kokouksissa vuonna 2017.
Jotta kunta voisi tarjota suomenkielistä palvelua, on ratkaisevaa, että palveluksessa
on suomea osaavaa henkilöstöä. Tämän vuoksi on tärkeää sekä rekrytoida suomea
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osaavaa henkilöstöä että hyödyntää nykyisen henkilöstön kielitaitoa ja kehittää sitä.
Jotta onnistuttaisiin rekrytoimaan lisää suomea taitavaa henkilöstöä, kunnan
työpaikkailmoituksiin tulee liittää mukaan, että suomen kielen taito lasketaan
ansioksi.
Keväällä 2016 tehty henkilöstötutkimus osoitti, että kunnassa oli tällöin 24
työntekijää, jotka voivat käyttää suomea työssään. Heistä 11 oli kiinnostunut
parantamaan suomen kielen taitoaan. Kunta järjestää vuonna 2017 suomen kielen
kurssin kaikille työntekijöille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta kehittää suomen
kielen taitoaan. Tämä on erittäin tärkeä panostus suomenkielisten palvelujen
saatavuuden parantamiseksi. Toinen tapa parantaa suomenkielistä palvelua on
tehdä suomea puhuvat kunnan tytöntekijät näkyviksi esimerkiksi jonkinlaisten
pinssien avulla.

Vaikuttaminen, osallisuus ja neuvonpito
Jo ensimmäisen vuoden aikana suomen kielen hallintoalueena kunta käynnisti
neuvonpidon ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien kanssa. Vuoden 2016
aikana neuvonpitoryhmän jäsenmäärää on lisätty ja ensi vuonna työ jatkuu samalla
kokoonpanolla. Alustavasti ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuoden 2017 aikana.
Suomen 100-vuotisjuhlia 2017 ajatellen neuvonpitoryhmä valitsi syksyllä myös
työryhmän selvittämään miten kunta voi huomioida juhlavuoden. Työryhmä jatkaa
työtään vuonna 2017.
Edeltävän vuoden tapaan myös vuonna 2017 järjestetään avoin neuvonpito, joka
on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille kuntalaisille. Avoimet neuvonpidot
ovat tärkeitä, jotta kunta tavoittaa suuremman ryhmän ruotsinsuomalaisia – myös
ne, jotka eivät ole mukana neuvonpitoryhmässä tai aktiivisia jossakin
suomalaisyhdistyksistä. Kokouksessa kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus
esittää kysymyksiä ja antaa palautetta kunnalle. Tällä tavoin voidaan tunnistaa
uusia kehitysalueita ja tarpeita.

Koordinointi
Koordinaattorin virka tulee vuodenvaihteesta lähtien olemaan 50 prosenttinen,
muuten koordinaattorin tehtäviin ei tule muutoksia.
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Seuranta
Toimintasuunnitelmaa ja budjettia seurataan neuvonpitoryhmän kokouksissa.
Kunta tilittää myös valtionavustuksen käytön vuosittain Tukholman läänin
lääninhallitukselle.

Budjetti 2017
Suomen kielen hallintoalueen jäsenenä Mariestadin kunta saa vuosittain 660 000
kruunua valtionavustusta. Valtionavustus on käytettävä vähemmistölain
aiheuttamiin lisäkustannuksiin ja suomen kielen käytön tukemiseen.
Alue

Summa

Esikoulu

60 000 kr

Vanhustenhuolto

55 000 kr

Kieli ja kulttuuri

160 000 kr

Tiedotus, suomenkielinen palvelu
ja neuvonpito

85 000 kr

Koordinointi

250 000 kr

Ennalta arvaamattomat
kustannukset

50 000 kr

Yhteensä

660 000 kr

