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  SPRÅKRÅDET   
 

Protokoll 2021/1 
 
Tid:  5 mars kl. 09.00-11.00 
Plats:  Digitalt per teams  
Deltagare:  Lantråd Veronica Thörnroos, ordförande  

Vicelantråd Harry Jansson  
Förhandlingschef Maria Hagman  
Stadsdirektör Barbara Heinonen, från kl 09.30 
Förvaltningssekreterare Anita Husell-Karlström  
Kommundirektör Mattias Jansryd  
Jurist Sara Karlman  
Landshövding Peter Lindbäck     
VD Jan-Erik Rask  
Rättschef Michaela Slotte  
Avdelningschef Niklas Stenbäck  
Senior rättssakkunnig Niclas Slotte, Språkrådets sekreterare 
  

Övriga närvarande: - 
 
Frånvarande: -   

 
 

1.  Mötets öppnande 
Lantrådet hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 
2.  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 
3.  Val av vice ordförande 

Vicelantrådet Harry Jansson valdes till vice ordförande. 
 
4. Formalia 

Justering av protokoll 
Föreslås att protokollen skickas ut per epost efter varje möte för justering. I det 
fall inga kommentarer inkommer inom en vecka anses protokollet godkänt. Vid 
eventuella oklarheter justeras protokollet vid följande möte. Beslöts enligt 
förslaget. 
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Mötesplanering 
Föreslås att språkrådet håller möte ca 3-4 gånger per år och att nästa möte hålls i 
juni. Därefter planeras ytterligare ett möte i början av november. Datum för 
mötena meddelas senare. Avsikten är att företrädesvis lägga mötena på fredagar 
från kl 13. 

 
5.  Deltagande organisationer berättar om sin sektors erfarenheter avseende 

service på svenska 
En allmän diskussion fördes där samtliga medlemmar fick möjlighet att 
presentera sig och berätta om de språkliga erfarenheterna inom respektive 
sektor, inklusive språkliga problemställningar som uppstått.  Nedan följer en 
sammanfattning av det som framfördes. 
 
Rent allmänt konstaterades att det inte är en självklarhet att myndigheter och 
organisationer på Åland tillskrivs på svenska av olika statliga myndigheter i 
riket. Under pandemin har problemen accelererat då tidsfristerna kortats ner och 
behov av snabb information tex inom hälso- och sjukvården ökat. I fråga om 
muntlig information från statliga myndigheter i riket kan det ta tid att hitta 
någon som kan serva på svenska. Vid de statliga förvaltningarna på Åland 
servas medborgarna på svenska och det är enbart krav på nöjaktiga kunskaper i 
finska i fråga om tjänster med högskolenivå som behörighetskrav. Dessa tjänster 
är ganska få till antal. Tyvärr inkommer mycket epost på finska till de statliga 
myndigheterna på Åland och då dessa anses av betydelse så besvaras sådana 
med att dessa måste sändas på svenska. Deltagande i olika arbetsgrupper 
tillsammans med riksmyndigheterna är svårt att förverkliga då språket oftast är 
finska och utan simultantolkning. Kunskaperna i svenska hos statliga tjänstemän 
har minskat och/eller viljan att serva på svenska. I samband med 
generationsväxlingen på ministerierna riskerar även kunskapen och beredskapen 
att serva på svenska att minska. Även deltagande av beredningen av EU frågor 
är problematiskt på svenska.  
 
Översättningstakten av kollektivavtal har förbättrats men problem finns kvar och 
många avtal översätts sent. Dessutom är det svårt att få svenskspråkigt material 
från medlemsföreningar i riket. Material gällande arbetsrättsliga frågor lämnar 
också en hel del i övrigt att önska, tex handböcker, tenderar att i minskad 
utsträckning översättas.  

 
Vissa av föreningarna på Åland är nöjda med den service de får, men servicen 
från moderorganisationer i riket till föreningar på Åland kan ibland vara 
bristfällig. Det vore önskvärt om de föreningar som i riket erhåller statliga medel 
skulle serva på båda nationalspråken. Även inom idrotten är det problem då i 
många fall varken grenförbund eller takorganisationer översätter tex 
tävlingsregler, anvisningar m.m. som är relevanta för utövande av idrotten. 
Även logos är ibland utformade så att enbart förbundets finskspråkiga namn 
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finns med på logon. Information som rör barn och deras rättigheter samt 
rättskällor som påverkar barns rättigheter måste även finnas på svenska. 
 
Ordförande konstaterade att frågan om idrottsrörelsens möjligheter samt tredje 
sektorns föreningars möjlighet att få service på svenska förs vidare till minister 
Hambrudd.  

 
6. Processen framöver 

Beslöts att språkrådet bekantar sig lite närmare med en sektor i taget. Språkrådet 
beslöt enligt förslaget.  
 
Vid nästa möte fördjupar sig språkrådet i språksituationen inom hälso- och 
sjukvården, varvid hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunen hörs 
tillsammans med de tjänstemän hon väljer att ta med sig.   
 
Ordförande och sekreterare diskuterar upplägget tillsammans med medlemmen 
Anita Husell-Karlström. 

 
7. Information om nationalspråksstrategin 

Niclas Slotte berättade om arbetet med nationalspråksstrategin. 
Landskapsregeringen har fått fråga från justitieministeriet om deltagande som 
sakkunnig i nationalspråksstrategins styrgrupp. Landskapsregeringen har 
därefter utsett Niclas Slotte till landskapsregeringens sakkunniga i detta arbete. 
Enligt arbetsplanen ska styrgruppen ha tre möten, var av det första i mars.  
  
Ett utkast till ställningstagande i fråga om nationalspråksstrategin och Åland 
diskuterades. Avsikten för dokumentet är att det ska vara ett inspel från Åland 
vid framtagande av den nya nationalspråksstrategin. Föreslogs vissa tillägg som 
införs i dokumentet.  

 
8. Övriga ärenden  

Inga övriga ärenden togs upp till behandling. 
 
9.  Nästa möte 

Förslag till mötesdatum kommer att skickas ut senare av sekreteraren. 
 

10. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet kl 11.00. 

 
 
 Lantråd Veronica Thörnroos, 

ordförande 
 Senior rättssakkunnig Niclas Slotte, 

sekreterare 
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 NATIONALSPRÅKSSTRATEGIN OCH ÅLAND 

UTKAST 8.3.2021 
Allmänt 
 
För Ålands del är det väsentligt att nationalspråkstrategin säkerställer att man på Åland kan bo samt arbeta 
både inom offentlig och privat verksamhet samt erhålla offentlig service på Åland utan kunskaper i finska. 
Avsikten är att man även i praktiken ska kunna leva ett normalt liv i livets alla skeden på svenska på Åland. 
Detta är utgångspunkten både i de förpliktelser som Finland iklätt sig gällande Åland och bestämmelserna i 
självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991). Utgångspunkten måste vara att nationalspråkstrategin 
säkerställer att det svenska språket även i praktiken kan användas i kommunikationen mellan Åland och det 
övriga Finland så att de ursprungliga intentionerna med självstyrelsen säkerställs. 
 
 
Gällande språkreglering på Åland samt riksmyndigheternas skyldigheter i förhållande till Åland 
 
Vid revideringen av nationalspråksstrategin är det väsentligt att nedanstående utgör utgångspunkter i det 
fortsatta arbetet gällande nationalspråksstrategins förhållande till Åland. 
 

1. Bestämmelserna i självstyrelselagen bygger på de internationella förpliktelser Finland iklätt sig 
gällande Åland och som baserar sig på Nationernas Förbunds beslut av den 24 juni 1921 samt den 
sk. Ålandsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige av den 27 juni 1921. 

o I punkt 1 i Ålandsöverenskommelsen anges att Finland ska säkerställa och garantera 
Ålandsöarnas befolkning bevarandet av dess svenska språk, kultur och lokala traditioner. 

 
2. Självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991) reglerar språksituationen på Åland enligt nedanstående:  

o Enligt 36 § självstyrelselagen är Åland enspråkigt svenskt och ämbetsspråket i stats-, 
landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska. 

o Enligt 38 § självstyrelselagen ska skrivelser och andra handlingar som utväxlas mellan 
landskapsmyndigheterna och statens myndigheter i landskapet avfattas på svenska. 

o Enligt 42 § självstyrelselagen gäller att bestämmelser om den språkkunskap som krävs för 
statsanställda i landskapet utfärdas med landskapsregeringens samtycke genom förordning 
av statsrådet. 

• Enligt statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av 
statsanställda i landskapet Åland (FFS 1218/2007) gäller bl.a. följande: 

o Är högskoleexamen enligt lag eller förordning behörighetsvillkor för en 
statlig anställning i landskapet, krävs utmärkt förmåga att använda svenska i 
tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå finska. 



 
 

 

 
 
 
 
 

8.3.2021 
 

 

Sida 2 av 4 
 

o Domare, tingsfiskaler och notarier vid Ålands tingsrätt och domare vid 
Ålands förvaltningsdomstol samt deras suppleanter ska ha utmärkt förmåga 
att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå och i tal 
använda finska. 

o Enligt 43 § självstyrelselagen gäller att statsrådet ska verka för att behövlig information om 
varor och tjänster till åländska konsumenter i mån av möjlighet ges på svenska. Statsrådet 
ska även se till att bestämmelser och föreskrifter som ska gälla i landskapet finns tillgängliga 
på svenska. 

 
 
Att beakta i fråga om Åland vid uppgörande av nationalspråksstrategin 
 
Utgående från de ovanstående utgångspunkterna bör följande beaktas i samband med revideringen av 
nationalspråksstrategin: 
 
Allmänt 

- Finlands nationalspråk enligt grundlagen är finska och svenska. 
 

- En livskraftig tvåspråkighet är ett mål, som kräver att bägge nationalspråken upprätthålls och 
utvecklas. För att målen i nationalspråksstrategin ska uppnås krävs det därför en kontinuerlig 
process. Om språken inte används utvecklas de inte, och då kan de inte användas på ett naturligt 
sätt. Därför måste det i samhället på lång sikt finnas faktiska möjligheter att använda båda 
nationalspråken. Det här betyder att bägge nationalspråken måste tas med i all framtidsplanering. 

 
- Språkklimatet måste förbättras och för att uppnå en faktisk livskraftig tvåspråkighet bör åtgärder 

vidtas så att användningsområdet för det svenska språket ökar. Staten måste kunna tillgodose även 
den enspråkigt svenska befolkningens behov såväl i landskapet Åland som i det övriga Finland på 
samma sätt som behoven hos den enspråkigt finska befolkningen som inte kan svenska. 
 

- För att lyckas upprätthålla tvåspråkigheten i Finland måste det säkerställas att ett omfattande 
studieutbud på alla studienivåer tillhandahålls på svenska. Detta är mycket viktigt för att säkerställa 
att det ska vara möjligt att anställa personal med kunskaper i svenska så att språkkraven tillgodoses. 
Finansieringen av sådan utbildning måste säkerställas genom anslag med offentliga medel. Goda 
kunskaper i språk är nyckeln till all användning av språk och till en livskraftig tvåspråkighet. Därför är 
det nödvändigt att trygga tillräcklig inlärning i språken på alla inlärningsnivåer. För att vitalisera och 
utveckla högskole- och universitetsutbildningarna som tillhandahålls på svenska i Finland kunde de 
även marknadsföras i Sverige i högre grad än idag. 

 
- För upprätthållande av tvåspråkigheten bör även satsningar göras inom kultursektorn, mediasektorn 

och idrottssektorn. Vid allokering av statliga medel måste det säkerställas att tvåspråkigheten uppnås 
så att tillgången till kultur, media och utövande av idrott tillhandahålls på båda nationalspråken. I 
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fråga om digitala media samt radio och TV sändningar kunde möjligheten att upprätta ett Svenskt-
Finskt upphovsrättsområde så att svensktalande i Finland skulle kunna ta del av utbudet i Sverige och 
så att finsktalande i Sverige skulle kunna ta del av utbudet i Finland. 

 
- För att nationalspråksstrategin rent allmänt ska få effekt på språksituationen i Finland så bör 

strategin omsättas i lagstiftning. En långsiktig nationalspråksstrategi förutsätter konkreta åtgärder 
som även kan fordra lagändringar. 
 

- Vid framtagande av nationalspråksstrategin bör vikt fästas på barnkonventionen och barns rätt till 
sitt språk.  
 

Specifikt i förhållande till Åland 
- För att självstyrelsesystemet ska fungera krävs att det finländska samhället även fungerar på svenska. 

Hela systematiken i självstyrelsesystemet och Ålandslösningens fundament bygger på den 
utgångspunkten. Vi är därför bekymrade över det rådande språkklimatet och det svenska språkets 
tillbakagång i det finländska samhället och konsekvenserna det får för Ålandslösningen. I det fall det 
svenska språkets ställning ytterligare försvagas i det finländska samhället kan vi komma att hamna i 
en situation där Ålandslösningen riskeras. De språkliga garantierna för befolkningen i landskapet 
Åland förutsätter att den finska staten måste kunna kommunicera – muntligt och skriftligt – på 
svenska med landskapet Åland. 
 

- Alla offentliga myndigheter i riket som på något sätt ska kommunicera med de statliga 
myndigheterna på Åland, de åländska kommunerna samt självstyrelsemyndigheterna (dvs 
landskapets myndigheter) måste kunna göra detta på svenska. Det här innebär att tjänstemän på 
ministerier och statliga myndigheter i riket måste behärska svenska. Se även de språkkrav som 
framgår av lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (FFS 424/2003) samt 
språklagen (FFS 423/2003) som generellt sett gäller i riket. Det bör dock noteras att 
självstyrelselagens språkbestämmelser gäller både statligt anställda på Åland och statliga 
myndigheter i riket samt deras anställdas skyldigheter gentemot boende på Åland och åländska 
myndigheter.  
 

- Alla bestämmelser, föreskrifter och direktiv som även ska gälla på Åland eller omfatta myndigheter 
på Åland måste finnas och delges på svenska. I detta bör inkluderas även allmänt bindande 
kollektivavtal, bindande anvisningar till hälso- och sjukvården samt andra liknande dokument eller 
dokumentsamlingar. 

 
- Alla datasystem, bekostade med statliga medel, måste fungera även på svenska så att både kunder 

och de som arbetar i dessa system på Åland kan göra det på svenska. Det här innebär att alla sådana 
datasystem måste vara tvåspråkiga så att både användare och kund kan välja sitt språk. All 
internutbildning och intern information för statligt anställda på Åland, även om de är anställda vid en 
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riksomfattande myndighet, måste därtill ges på svenska och tillhandahållas tillräckligt ofta så att 
statliga tjänstemän på Åland inte riskerar att hamna efter kunskapsmässigt på grund av språket. De 
språkbestämmelser som gäller enligt statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av 
statsanställda i landskapet Åland (FFS 1218/2007) ändrar inte ämbetsspråket enligt 36 § 
självstyrelselagen för Åland gällande de statligt anställda på Åland.  I ämbetsspråket måste även 
anses ingå det språk de anställda arbetar på i nationella datasystem samt det språk på vilket 
internutbildningar hålls. 
 

 


