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1

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto (”RSKL” tai ”liitto”) on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton, ruotsinsuomalaisen kansallisen vähemmistön yhteinen etu-, kulttuuri-, ja
harrastusjärjestö.
RSKL edistää ruotsinsuomalaisten yleisiä ja yhteisiä kulttuurisia toimintoja, kieli- ja
vähemmistöpoliittisia pyrkimyksiä, demokraattisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä
rakentavaa vuorovaikutusta sekä järjestössä että yhteiskunnassa.
RSKL:n toiminnan tarkoitus on suomen kielen ja ruotsinsuomalaisen kulttuurin sekä
vähemmistöaseman vahvistaminen ja kehittäminen. RSKL tukee ja vahvistaa Ruotsin
suomalaistaustaista kulttuuria ja edistää kansallisen vähemmistökielen suomen asemaa
julkisena ja yksilöiden ja perheiden kielenä, muita kieliä ja kulttuureja kunnioittaen. Ruotsin
kieli- ja vähemmistölainsäädäntö antavat perustan suomen kielen ja ruotsinsuomalaisuuden
säilyttämiseen ja kehittämiseen.
Kansalaisjärjestöjen, niin myös RSKL:n, toiminta perustuu jäsenistön innostuneisuuteen,
aktiivisuuteen ja vaikuttamisen haluun. Yksi RSKL:n tärkeimmistä tehtävistä on luoda
edellytykset jäsenistön toiminnalle ja kannustaa eri-ikäisiä ihmisiä harrastamaan ja
vaikuttamaan.
Liiton perustoiminta, erilaiset projektit sekä toiminnan kehittäminen antavat monenlaisia uusia
mahdollisuuksia ja tilaa toisen ja kolmannen sukupolven ruotsinsuomalaisten toiminnalle,
nuorempien sukupolvien näkemysten mukaisesti. Liiton toiminnan lähtökohtana on myös
sukupuolten välinen tasa-arvo, mikä tulee näkyä järjestön kaikessa toiminnassa ja kaikilla
tasoilla.

1.1

Tilanne tänään

Yli 710 000 Ruotsin asukkaalla on suomalaisperäinen tausta. Lähes puolella miljoonalla on
suomen kielen taitoja. Ruotsinsuomalaisten kansallinen vähemmistöasema ja sen vahvistamien
edellyttävät yksilön itseidentifikaatiota – toisin sanoen, että henkilö itse haluaa samaistua
ruotsinsuomalaisuuteen ja esimerkiksi haluaisi lapsilleen suomenkielistä esikoulua,
vanhemmilleen suomenkielistä hoitopalvelua sekä itselleen ja perheelleen suomenkielisiä
mediapalveluita ja suomenkielistä kulttuuria sekä harrastusmahdollisuuksia.
RSKL, kansalaisjärjestönä, on usein ratkaisevassa asemassa, kun neuvotellaan
ruotsinsuomalaisia koskevista asioista viranomaisten tai muiden julkisten tahojen kanssa, sillä
eivät viralliset päätökset, laki eikä edes yksittäisen kansalaisen aktiivisuus aina riitä saamaan
suomenkielisiä palveluita aikaiseksi. Ruotsin ja Suomen valtioiden antama taloudellinen tuki ja
moraalinen arvonanto RSKL:n ja sen jäsenistön toiminnalle ovat tärkeitä liiton toiminnan
olemassaolon ja identiteetin kannalta.
Lainsäädäntö tukena ja lainsäädännön tarkistustarve
Vuoden 2010 alusta voimaan tullut vähemmistölaki (SFS 2009:724) on vahvistanut
ruotsinsuomalaisten ja suomen kielen asemaa antamalla yksilöille julkisesti tunnustetun
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mahdollisuuden kuulua vähemmistöön. Ruotsin kielilaki (SFS 2009:600) määrittelee maan
pääkielen ruotsin ja kansallisten vähemmistökielten aseman, ja velvoittaa julkisia tahoja
tukemaan kansallisia vähemmistökieliä.
Vähemmistölain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Ne vahvistavat kansallisten
vähemmistöjen ja vähemmistökielten asemaa. Myös muihin lakeihin tuli samaan aikaan
muutoksia. Koululakiin (SFS 2010:800) tehtiin muutoksia koskien lasten mahdollisuutta
vähemmistökieliseen esikouluun. Sosiaalipalvelulakiin (SFS 2001:453) tehtiin muutoksia
koskien vähemmistökieltä hallitsevaa henkilökuntaa, ja eritoten ajatellen vanhusten
hoivapalveluita. Lakimuutokset antavat tukea tulevaisuuden vähemmistötyölle, mutta eivät ole
vielä riittävän laajat tai kattavat, ja tulkintamahdollisuudet ovat liian laajat.
Suomen kielen hallintoalueeseen kuului vuoden 2019 alussa 66 kuntaa. Tämä ei RSKL:n
mielestä kuitenkaan riitä, vaan kaikki kunnat on liitettävä suomen kielen hallintoalueeseen.
Kaikille ruotsinsuomalaisille on saatava samat vähemmistöoikeudet riippumatta
asuinpaikkakunnasta. Ruotsin on myös allekirjoitettava Euroopan neuvoston kieli- ja
raamisopimukset nykyistä korkeammalla tasolla.
Vähemmistölain myötä Ruotsissa on kuitenkin käynnistynyt laaja, myönteinen kehitys suomen
kielen aseman vahvistamiseksi, ruotsinsuomalaisille kuuluvien peruspalveluiden tuottamiseksi
ja suomenkielisen kulttuuritarjonnan lisäämiseksi.
Aktiivinen järjestöväki
Ruotsinsuomalaisten oma aktiivisuus ja aloitteellisuus ovat olennaisen paljon vaikuttaneet
hallintoalueen nopeaan laajenemiseen. Kuntaan jätetystä kansalaisaloitteesta on useimmiten
paikallisen Suomi-seuran ja RSKL:n tuella edetty siihen, että kunta on päättänyt anoa Ruotsin
hallitukselta liittymistä suomen kielen hallintoalueeseen. Suomi-seurojen järjestötyössä saatu
kokemus ja monet hyvät henkilösuhteet paikallisiin hallintoviranomaisiin ovat edesauttaneet
ruotsinsuomalaisia pääsemään tavoitteeseen.
Ruotsinsuomalaisten osalta on varsinainen demokratiatyö lähtenyt käyntiin siinä vaiheessa, kun
kunnat ovat aloittaneet vähemmistölain neuvonpidon ruotsinsuomalaisten ja muiden
kansallisten vähemmistöjen kanssa. Hallintoalueeseen kuuluvissa kunnissa onkin jo saatu
aikaan useita hyviä neuvonpitomalleja, joiden kautta ruotsinsuomalaiset voivat vaikuttaa
itseään koskeviin asioihin.
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1.2

Visio

Ruotsinsuomalaiset ovat tunnustettu ja arvostettu vähemmistöryhmä kaikilla yhteiskunnan
tasoilla. RSKL on tunnustettu, avoin ja vetovoimainen sukupolvien yhteinen kohtauspaikka.

2

LIITTOKOKOUSKAUDEN PAINOPISTEALUEET

RSKL on jo vuodesta 1957 lähtien toiminut ruotsinsuomalaisten kulttuuri- ja etujärjestönä.
RSKL:n keskeisimpinä tehtävinä ovat olleet – ja ovat edelleen – suomen kielen ja kulttuurin
vahvistaminen, ruotsinsuomalaisen vähemmistön lakisääteisen aseman tukeminen ja
lujittaminen sekä suomenkielisten peruspalveluiden parantaminen ja monipuolistaminen koko
Ruotsissa. Tunnusmerkkejä toiminnassa ovat avoimuus ja yhteistyö.
Liittokokouskauden painopistealueiksi on valittu alla olevat kolme painopistettä:
1.

Kieli ja kulttuuri

2.

Etujärjestö- ja vähemmistöpoliittinen työ

3.

Viestintä ja markkinointi

Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan painopistealueiden keskeisiä tavoitteita.

2.1

Kieli ja kulttuuri

”Kieli ja kulttuuri” sisältää painopisteenä m.m. kulttuuritoiminnan, lapsi- ja perhetyön,
järjestötoiminnan kehitystyön, sekä näihin liittyvät koulutukset, kurssit ja tapahtumat.

2.1.1

Kulttuuri

RSKL:n suomenkielinen kulttuuritoiminta kehittyy ja uudistuu ja liitto tekee määrätietoisesti
toimia kieleen, ruotsinsuomalaiseen kulttuuriin ja etujärjestötoimintaan perustuvassa
vähemmistötyössä kaikenikäisille.
Kulttuuritoiminta on vahvaa paikallistoiminnassa ympäri maata.
Liiton merkitys identiteetti- ja kulttuurijärjestönä korostuu toiminnassa, joka kantaa
sukupolvien yli ja panostaa uudistumiseen ja jatkuvuuteen.
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Lapsi- ja perhetyö
RSKL:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu toimia ruotsinsuomalaisten lasten ja perheiden järjestönä.
Liitto pyrkii tukemaan ja ajamaan lasten asioita ja oikeuksia kaikilla tasoilla. Keskusliiton
mielestä lapsen perusoikeuksiin kuuluu oikeus äidinkieleen ja omaan kulttuuriin.
Järjestöllä, joka välittää lapsista, on tulevaisuutta. Hyvä tahto ja puhe eivät vielä edistä lasten
hyvinvointia; tarvitaan tekoja ja valintoja lapsen puolesta. RSKL järjestää lasten leiritoimintaa
vuosittain ja tukee seuroja lapsitoiminnan organisoimiseksi sekä kunnallisen tuen saamiseksi
sellaiseen toimintaan.
Mukulat-toiminta
Mukulat-toiminta (jäljempänä ”Mukulat”) on vahvistanut paikkaansa ruotsinsuomalaisen lapsija perhetyön toimintana.
Mukulat on RSKL:n kaksikielinen ruotsinsuomalainen lastenkulttuuri-foorumi. Mukulat luo
kohtaamispaikkoja ruotsinsuomalaisille, ja muillekin, perheille. Ajatuksena on, että yleisö ja
lapset saavat hauskojen ohjelmanumeroiden lomassa tutustua suomen kieleen. Mukulat on
kiertävä tapahtuma ja perustuu yhteistyöhön hallintoaluekuntien sekä paikallisten toimijoiden,
kuten suomiseurojen ja esikoulujen, kanssa.
PERHE-projekti
Vuonna 2018 alkanut perhetyön ohjelma PERHE on pohjana tulevaisuuden perhetoiminnalle.
Projektin tarkoituksena on vahvistaa ja virkistää suomen kieltä kulttuuria ylläpitävänä kielenä
Ruotsissa. Tarkoituksena on tukea nuoremman polven ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriidentiteettiä. Tärkeänä osana on myös elvyttää nuorten ruotsinsuomalaisvanhempien suomen
kieltä ja nostaa esiin aktiivisen kaksikielisyyden myönteinen merkityksen lapsen kehitykselle,
tämän koulunkäynnille ja myöhemmin työelämälle. Projektin myötä halutaan myös tehdä
tunnetuksi ja vahvistaa ruotsinsuomalaisten kulttuuritoimintaa lapsille ja nuorille.
Toimintakauden 2020-2023 aikana RSKL:
•

Toimii tiedotuksen tehostamiseksi koskien lasten ja nuorten oikeutta suomen kieleen ja
kulttuuriin esikoulusta korkeakouluihin ja edistää eri tasojen suomenkielisen toiminnan,
opetuksen ja koulutuksen käynnistämistä.

•

Tukee lasten ja perheiden suomen kieltä, kaksi- tai monikielisyyttä ketään tai mitään
sortamatta.
Liitto tukee lapsi- ja perhetoimintaa koulutusta ja tiedotusta vahvistaen ja kehittämällä
lasten kerhojen ohjaajakoulutusta, materiaalia ja järjestämällä ohjaajapalavereita sekä
kerhojen yhteistapahtumia piiri- ja liittotasoilla.

•

Jatkaa ja kehittää lastenkulttuurin kaksikielistä Mukulat –toimintaa

•

Jatkaa ja kehittää PERHE-projektia
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•

2.1.2

Järjestää vuosittain leirikouluja peruskouluikäisille.

Järjestötoiminnan kehitystyö

Toimintakauden aikana RSKL laajentaa ja monipuolistaa järjestön ja toiminnan
kehitystoimintaa organisaation eri tasoilla.
Järjestön kehittäminen vaatii sisäisen toiminnan ja toimintaympäristön tarkastelua, työtapojen
valintaa ja kehittämistä, tarkoituksenmukaista työnjakoa ja toimeenpanoa sekä seurantaa.
RSKL vahvistaa järjestön vastuuhenkilöiden sukupolvenvaihdosta kehittämällä eri aloille
toimintamalleja ja tapahtumia, joissa eri sukupolvien on helppo kohdata.
Erityisen tärkeää on innostaa mukaan uusia vapaaehtoisia ja toimijoita, joiden kouluttaminen
ja jaksamisen tukeminen kuuluvat järjestökehittämisen keskeisiin tehtäviin. Kehitystyössä
yhdistyy kulttuuripoliittinen työ ja vähemmistötyö.
Toimintakauden 2020-2023 aikana RSKL:
•

Järjestää vuosittaiset kehitysparlamentit helmikuussa ja lokakuussa. Tarkoituksena on
kehittyä järjestötoimijana sekä ideoida ja syventyä seuraavan vuoden keskeisiin,
valtakunnallisiin aiheisiin.

•

Järjestää porrastettua johtajuus- ja toimihenkilökoulutusta alkaen keväästä 2020

•

Kouluttaa alueille ja/tai piireihin kehitystoiminnasta vastaavia pienryhmiä

•

Toteuttaa piirien kanssa yhteistyössä kehitysprojekteja ja alueellisia tapahtumia

•

Jatkaa jäsenhuoltoa ja jäsenhankintaa ja selvittää uusia metodeja jäsenhankintaan

•

Järjestää koulutusta liittohallitukselle, erityisliittojen johdoille ja järjestötyöntekijöille.

•

Tekee kyselyjä ja tiedusteluja voidakseen toteuttaa toimintaa seurojen ja eri toimijoiden
ilmaisemien tarpeiden suunnassa.

•

Kehittää tiedotusta ja medioiden ja järjestelmien mm. kotisivujen ja tekniikan toimintaa
helpottamaan jäseneksi tuloa ja jäsenenä oloa

2.2

Etujärjestö- ja vähemmistöpoliittinen työ

Etujärjestö- ja vähemmistötyö sisältää painopisteenä koulutuspoliittisen työn,
demokratiatyön, vähemmistöpoliittisen kehitystyön sekä siihen liittyvät
koulutukset, tapahtumat ja tiedotuksen.

2.2.1

Koulutuspoliittinen työ

Järjestelmällinen kieli- ja koulutuspoliittinen työ ovat RSKL:n yksi tärkeimmistä toiminta-ala.
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Liitto seuraa ja ottaa kantaa esikoulu-, koulu- ja korkeakoulu- sekä opetusalan lainsäädäntöön
suomen kielen aseman parantamiseksi.
Toimintakauden 2020-2023 aikana RSKL:
•

Edesauttaa suomen/kaksikielisten koulujen ja opetusryhmien perustamista.

•

Osallistuu aktiivisesti suomenkielisen esikouluverkoston toimintaan, tiedottaa
ajankohtaisista kysymyksistä ja järjestää yhteistä koulutusta.

•

Ajaa opetusjärjestelmään muutosta, että suomen kielen opinnoista saisi meriittipisteitä
jatko-opintoja varten.

•

Järjestää ja kehittää uusia suomen kieleen ja kulttuuriin liittyviä koulutuksia ja
tapahtumia eri puolilla maata.

•

Vahvistaa yhteistyökontakteja Ruotsin muiden suomen kielen hyväksi työskentelevien
tahojen kanssa.

2.2.2

Vähemmistöaseman vahvistaminen

Liiton toiminta tähtää ruotsinsuomalaisten vähemmistöaseman vahvistamiseen ja suomen
kielen hallintoalueiden laajentamiseen kaikkiin Ruotsin kuntiin joko vapaaehtoisen liittymisen
tai vähemmistölain muutoksen kautta. Toimikauden tavoitteena on myös Euroopan Neuvoston
vähemmistösopimusten tason nostaminen. Liitto panostaa koulutukseen ja informoimiseen
vähemmistölaista ja sen muutoksista 1.1.2019 alkaen.
Toimialoina ovat muun muassa vähemmistöpolitiikka, kulttuuripolitiikka, opetus- ja
koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansalaisyhteiskuntapolitiikka, tasa-arvopolitiikka ja
demokratiapolitiikka.
Toimintakauden 2020-2023 aikana RSKL:
•

Jatkaa etujärjestötyötä, jonka tavoitteena on saada Ruotsi allekirjoittamaan
kansallisia vähemmistöjä ja kansallisia tai alueellisia vähemmistökieliä koskevat
sopimukset niin, että Ruotsiin saataisiin mm. oikeus omakieliseen esikouluun ja
vanhustenhoitoon suomeksi koko maassa samoilla ehdoilla kun nykyisellä
hallintoalueella sekä peruskoulua, terveyden- ja sairaanhoitoa koskevien artiklojen
allekirjoittamista.

•

Osallistuu aktiivisesti sekä Euroopan neuvoston ja YK:n valvontaprosesseihin
koskien vähemmistö- ja ihmisoikeuksien toteutumista Ruotsissa.

•

Osallistuu harkinnan mukaan muiden kansainvälisten organisaatioiden toimintaan.

•

RSKL on aloitteellinen toimija koskien Ruotsin kansallisen lainsäädännön ja
asetusten parantamista ruotsinsuomalaisten kieli- ja vähemmistöoikeuksien
toteuttamiseksi koko Ruotsissa.
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•

RSKL informoi Ruotsin hallitusta ja valtiopäiviä ruotsinsuomalaisten tarpeista ja
ehdottaa ratkaisumalleja suomenkielisten peruspalveluiden kohentamiseksi ja
suomenkielisen opetusalan kokonaistilanteen parantamiseksi

•

RSKL on aloitteellinen ja osallistuu Euroopan unionin rahoituksella
käynnistettäviin ja toteutettaviin yhteistoimintaprojekteihin, joiden avulla
parannetaan ja lisätään ruotsinsuomalaisten tarvitsemia palveluita ja joiden avulla
ruotsinsuomalaisten vähemmistöasema vahvistuu.

•

RSKL toimii aktiivisesti, että vähemmistölaki saadaan Ruotsin perustuslakiin.

2.2.3

Yhteistoiminta ja oikeuksien valvonta

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto tekee laajapohjaista yhteistyötä ruotsinsuomalaisten ja
ruotsalaisten organisaatioiden kanssa ruotsinsuomalaisten kieli- ja vähemmistöoikeuksien
vahvistamiseksi ja toteuttamiseksi käytännössä.
Esimerkkejä kontakteista ja yhteistoimintafoorumeista:
•

Ruotsin kunta- ja maakäräjäliitto (Sveriges kommuner och landsting, SKL)

•

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta

•

Kansalliset vähemmistöt Ruotsissa

Toimintakauden 2020-2023 aikana liitto:
•

Jatkaa monipuolista tiedotusta ja koulutusta kieli- ja vähemmistöoikeuksista ja
vähemmistölain mukaisesta neuvonpidosta ja muusta vähemmistöasemaan
liittyvästä lainsäädännöstä sekä ruotsinsuomalaisen vähemmistön että maan
valtaväestön suuntaan.

•

Pitää yhteyttä kuntien hallintoalueen virkahenkilöihin ja järjestää heille
tiedotustilaisuuksia yhteistyössä muiden tahojen kanssa

•

Kannustaa ja innostaa ruotsinsuomalaisia käyttämään vähemmistöoikeuksia sekä
osallistumaan vähemmistöä koskeviin päätösprosesseihin ja vähemmistötyöhön.

•

Aktivoi ja tukee
hallintoalueeseen.

jäsenyhdistyksiä

2.3

Viestintä ja markkinointi

2.3.1

RSKL:n viestintä

kuntien

liittymiseksi

suomen

kielen

Viestinnän tehtävänä on tukea liiton ja jäsenyhdistysten työtä välittämällä, suodattamalla ja
järjestelemällä suomen kieltä ja ruotsinsuomalaisia koskevaa informaatiota. Liitto kokoaa
jäsenistön yhteiset viestit keskusliiton vaikuttamistoiminnan tueksi ja huolehtii liiton
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jäsenviestinnän kehittämisestä. RSKL:n toiminnan kaikilla tasoilla viestinnällä on keskeinen
asema jäsenten välisestä yhteydenpidosta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
RSKL:n profiilia ja näkyvyyttä kohotetaan vähemmistökysymysten asiantuntijana ja
ruotsinsuomalaisten keskusjärjestönä. RSKL:n painopistealueet tulevat näkymään entistä
selkeämmin liiton viestinnässä ja markkinoinnissa. RSKL:n viestinnän keskeisiä välineitä ovat
rskl.se -lehti, yhteiskirjeet, jäsentiedotteet, verkkosivut ja sosiaalinen media.
rskl.se
Jäsenlehti toimii paitsi liiton sisäisenä tiedotuskanavana myös järjestömme toiminnan esitteenä
liiton ulkopuolisille tahoille. Lehti julkaistaan 4 kertaa vuodessa ja liitto kehittää lehteä
tulevaisuuden tarpeisiin sopivaksi.
Verkkosivut www.rskl.se
Verkkosivut ovat liiton kolmikielinen, suomi-ruotsi-englanti - näyteikkuna, jossa on kasvava
digitaalinen järjestömateriaali- ja arkistopankki. Sivua kehitetään palvelemaan entistä
paremmin myös ulkoista viestintää. RSKL näkyvyyttä nykyaikaisena ja kutsuvana
kansalaisjärjestönä sekä luotettavana asiantuntijaorganisaationa vahvistetaan verkkosivujen
www.rskl.se kautta.
Sosiaaliset mediat, Facebook
Liitto ilmoittaa ajankohtaisista tapahtumista ja kannanotoista kaksikielisellä suomi/ruotsi –
Facebook-sivullaan, jota ylläpitävät liiton sihteerit. Toimintakauden aikana liitto panostaa
sosiaaliseen mediaan tärkeänä informointikanavana sekä uusien kontaktien syntymiseksi.
Sosiaalista mediaa voidaan käyttää myös mainontaan. Liiton suunnitelmissa on myös perustaa
Instagram tili.
Mediatiedotus ja ulkoinen viestintä
Liitto tiedottaa toiminnastaan etujärjestötyön ja toimintatapahtumien ja muiden tärkeiden,
julkiseen tietoon tarvittavien seikkojen nojalla.
Liittotoimiston mediaseuranta antaa pohjaa liiton toiminnalle ja tiedotustarpeille.
Julkaisut ja materiaalit sekä visuaalinen ilme
Liitto julkaisee tarpeen mukaan erilaisia esitteitä, julisteita, oppaita ja muita materiaaleja sekä
digitaalisesti liiton kotisivulla että myös painotuotteina. Liiton viestinnässä pyritään edelleen
kehittämään modernia kuvallisuutta ja taittoa.
Markkinointiviestintä
Markkinointiviestinnällä tuetaan liiton näkyvyyttä, varain- ja jäsenhankintaa sekä tärkeitä
suomenkieliseen toimintaan liittyviä teemoja. Liiton itse toteuttama kaupallinen
markkinointiviestintä on kustannussyistä tarkkaan rajoitettua.
Toimintakauden 2020-2023 aikana RSKL
•

toimii julkisesti etujärjestönä ruotsinsuomalaisten edustajana vähemmistökysymyksissä
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•
•

2.3.2

kehittää RSKL -lehteä ja liiton kotisivua sekä sosiaalista mediaa
kehittää markkinointia, etsii uusia yhteistyökumppaneita ja markkinointimuotoja

Suomen ja Ruotsin välinen TV-vaihto ja TV Finland

Ruotsin Radio- ja TV-viranomainen MRTV on myöntänyt RSKL:lle TV Finlandin toimiluvan
vuosille 2014 - 2020. Valtion rahoittaman TV-vaihdon budjetti on n. 21 MKR vuodessa ja
summa jakautuu n. puoliksi SVT:n ja RSKL:n välillä.
Liittokokouskauden aikana RSKL
• jatkaa työtä TV Finland kanavan näkymisen laajentamiseksi koko Ruotsiin osana
Ruotsin julkisen palvelun mediaa
• jatkaa työtä TV Finland kanavan koosteen monipuolistamiseksi ja laadun nostamiseksi
• edistää TV Finland –kanavan ohjelmien näkymistä koko Ruotsissa ensisijaisesti julkisena
palveluna.
•
•

työskentelee Ruotsin Radion suomenkielisten radio-ohjelmien määrän ja laadun
lisäämiseksi lähetys- ja jakelutekniikasta huolimatta
työskentelee SVT:n suomenkielisen uutis- ja ohjelmatuotannon määrän voimakkaaksi
lisäämiseksi toimilupakaudella 2020 - 2023.
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3

TALOUSOHJELMA 2020 - 2023

RSKL:n rahoitus koostuu pääasiassa Suomesta ja Ruotsista saatavasta valtiontuesta.
Projektirahoitusta liiton hankkeisiin on anottu ja pääosin saatu Ruotsista. Jäsenmaksuosuudet
ja omarahoitus ovat osa liiton toiminnan rahoituspohjaa. Muita tulonlähteitä ovat vuokra- ja
muut hallinnosta saatavat tulot. Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstö-, huoneisto-,
hallinto-, konttori- ja vakuutuksista aiheutuvat kulut ja toiminnan menot.
Suomen valtion tuki RSKL:lle on viime vuosina myönnetty tukena kulttuuriseen
ulkosuomalaistoimintaan. Tuen määrää on useamman vuoden ajan hieman vähennetty, mutta
ministeriöltä saadun tiedon mukaan avustus pysyisi nyt samalla tasolla.
Ruotsin valtion järjestötuen valtakunnallisille vähemmistöjärjestöille myöntää Tukholman
lääninhallitus. Avustuksen uskotaan nousevan merkittävästi vähemmistöselvityksen
vaikutuksesta noin 2 miljoonaan kruunuun. Tuen avulla mahdollistetaan järjestötoiminta oman
kansallisen vähemmistöryhmän identiteetin, kulttuurin ja kielen edistämiseen, syrjinnän
vastustamiseen ja omasta ryhmästä kertovan tiedon levittämiseen sekä annetaan taloudellinen
pohja liiton merkittävälle etujärjestötyölle.
Kuntien ja maakäräjien tuen ruotsinsuomalaisille paikallis- ja aluejärjestöille tulisi olla nykyistä
suurempi, koska järjestöjen olemassaolo ja aktiivinen toiminta ovat ensiarvoisen tärkeä
demokratiakysymys.
Järjestön paikallisyhdistyksillä on varainhankintakeinona myös tapahtumien tuotot,
projektirahoitus sekä esimerkiksi Folkspel-arpojen myynti.
Liiton jäsenmäärä on viime vuosina ollut hieman laskusuuntainen, mutta työskentelemme
ahkerasti jäsenhuollon parissa ja keskitymme järjestötoiminnan kehitystyöhön, lapsi- ja
perhetyöhön sekä kartoitamme vanhojen ja uusien jäsenten toimintatoiveet jäsenmäärän
ylläpitämiseksi ja nostamiseksi.

3.1

Kiinteät tulot ja menot

Liiton talous on vakaa mutta yhteiskunnan tuki on riittämätön. Nelivuotiskauden aikana
kiinteiden menojen ja tulojen suhdetta tasapainotetaan vaikuttamalla Ruotsista saatavan tuen
korottamiseen. Omarahoitusta lisätään entisestään projektirahoituksella ja toiminnan
tuottavuutta kasvattamalla.
TV Finlandin toimiluvan haltijuuteen liittyviä tuloja ja menoja ei katsota kuuluvan kiinteisiin
kuluihin ja menoihin, koska siihen liittyvät päätökset tehdään vuosittain Ruotsin valtiopäivillä
ja hallituksessa.

3.1.1

Projektirahoitus ja -palkkaus

Toiminnan rahoittamisessa siirrytään entistä enemmän projektirahoituksiin. Henkilöstökuluja
ei voida enää leikata. Liittotoimistossa siirrytään mahdollisuuksien mukaan projektipalkkauksiin.
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3.1.2

Hallintokulut

Hallintokulut koostuvat eri hallinnon tasojen kokouksista ja toiminnasta aiheutuvista kuluista:
liittokokous, liittohallitus, työvaliokunta, toimialojen edustajakokoukset, hallitukset ja
työvaliokunnat sekä työryhmät. Hallintokuluihin on viime vuosina budjetoitu noin 890 000
kruunua vuosittain.
Liittohallitus, työvaliokunta, liittokokous
Liittohallituksen ja työvaliokunnan kokousten määrää ei voi vähentää. Ne eivät ole
toiminnallisia, vaan sekä toimintaa tukevia ja koordinoivia että demokratian kannalta
välttämättömiä. Niille budjetoidaan vuosittain noin 210 000 kruunua. Lisäksi tulevat
liittokokouskulut, joten liittokokousvuosina hallintoon budjetoidaan noin 410 000 kr.

3.1.3

Erityisliitot

RSKL:n tuki erityisliitoille muodostuu liittotoimiston henkilövoimavaroista ja teknisistä
palveluista.
Liittohallituksen ja erityisliittojen puheenjohtajat /työvaliokunnat pitävät tarpeen mukaan
suunnittelupalavereja ja osallistuvat yhteisiin koulutuksiin.
Varojen käyttö
Erityisliitot organisoivat toimintansa muista rahoituslähteistä saaduilla varoilla. Useimmat
projektiavustukset on rahoittajien vaatimuksesta suunnattava toimintaan ja vain pieni osa
voidaan käyttää henkilöstö-, kiinteistö-, konttori- ja hallintokustannuksiin.
Erityisliittojen käyttäessä liittotoimiston palveluja ne maksavat konttorikustannukset (puhelin,
kopiointi ym.) todellisen käytön mukaan. Muut palvelut, esim. talous- ja vahtimestaripalvelut
yms., RSKL tarjoaa nykyisen käytännön mukaan. Samoin erityisliitoille tarjotaan myös
mahdollisuutta ostaa palsta- ja ilmoitustilaa rskl.se-lehden ja RSKL:n ilmoitussivuilta sekä
RSKL:n kotisivulta nykyisen käytännön mukaan.
Talousarviot
Erityisliitot tekevät omat talousarvionsa, mutta koska liittohallitus on kokonaisvastuussa
RSKL:n taloudesta, se käsittelee talousarviot ja esittää ne liittokokouksien, tai välivuosina
liittohallituksen vuosikokouksen, vahvistettaviksi.
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Kiinteät menot ja tulot vuosina 2020 - 2023 (arvio tkr)
Taulukossa oleva jäsenmaksuosuuskehitys edellyttää liittohallituksen esityksien mukaista
liittokokouspäätöstä. Liittohallitus esittää jäsenmaksuosuuksien pitämistä nykyisellä tasolla
seuraavan nelivuotiskauden ajan. Jäsenmäärän ei odoteta laskevan nykyisestä (10 400 jäsentä).

2020

0-6 vuotta 16 kr
7-25
vuotta
26->
vuotta

30 kr

51 kr

2021

16 kr

30 kr

51 kr

2022

16 kr

30 kr

51 kr

2023

Edelliset
korotukset

16 kr

Viimeisin korotus
1995

30 kr

Viimeisin korotus
2007

51 kr

Viimeisin korotus
2011

Jäsenmaksuosuudet sisältää vain RSKL:n jäsenmaksuosuudet.

KIINTEÄT TULOT JA MENOT VUOSINA 2020 - 2023 (tkr)
Tulot

2020

2021

2022

2023

Ruotsin valtion järjestötuki

2 000

2 000

2 000

2 000

Suomen valtion toiminta-avustus

1 665

1 665

1 665

1 665

Hallinto-osuus muista avustuksista

200

200

200

200

Jäsenmaksuosuudet

525

525

525

525

Palkkatuki

235

235

235

235

Vuokratulot

390

395

395

400

5 015

5 020

5 020

5 025

Tulot yhteensä

Menot

2020

2021

2022

2023

Huoneisto

745

750

755

760

Konttorikulut

225

230

235

240

Vakuutukset ja huoneistovalvonta

270

275

280

285
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Hallintokulut

890

1040

900

1100

Henkilöstökulut

2 730

2 785

2 835

2 895

Menot yhteensä

4 860

4 930

5 005

5 280

155

90

15

-255

TULOS

Taulukko 2
TULOT JA MENOT VUOSINA 2015 - 2018 (tkr)

Tulot

2015

2016

2017

2018

Ruotsin valtion järjestötuki

1 401

1 330

1 359

1 402

Suomin valtion toiminta-avustus

2 133

2 006

1 907

1 842

Muut avustukset

1 473

1 358

1 373

1 152

Jäsenmaksuosuudet

611

589

561

534

Palkkatuki

823

648

523

316

Vuokratulot

292

292

343

387

Muut tulot

381

393

463

374

1 132

969

900

1 594

58

35

33

37

8 304

7 620

7 462

7 638

Toiminnan tulot
Pääomatulot
Tulot yhteensä

Menot

2015

2016

2017

2018

Huoneisto

619

707

739

744

Konttorikulut

278

231

219

220

Muut toimistokulut

459

411

496

422

Vakuutukset ja huoneistovalvonta

259

254

267

264
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Hallintokulut

1 176

836

925

973

Henkilöstökulut

2 863

2 585

2 480

2 696

Toiminnan menot

1 853

1 816

2 283

2 251

75

68

66

38

Menot yhteensä

7 582

6 908

7 475

7 607

Varausten purku

311

0

631

37

1 033

712

618

68

Poistot

TULOS
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4

RSKL:N ERITYISLIITOT

RSKL:n yhteyteen on perustettu erityisliittoja. Erityisliitot ovat Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset
(RSE), Ruotsinsuomalainen Liikunta ja Urheilu (RSLU), Ruotsinsuomalainen
Harrastajateatteriliitto (RSHT) ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi (Foorumi).
Erityisliitot suunnittelevat ja toteuttavat toimintaansa itsenäisesti. RSKL:llä on kuitenkin
kokonaisvastuu myös erityisliittojen toiminnasta ja taloudesta.

4.1

Ruotsinsuomalainen Liikunta ja Urheilu

Ruotsinsuomalainen Liikunta ja Urheilu (RSLU) toimii ruotsinsuomalaisten liikunta- ja
urheilualan yhteisenä järjestönä. RSLU:n toiminta-ajatuksena on edistää ruotsinsuomalaisten
henkistä ja fyysistä hyvinvointia. RSKL:n hallitus esittää Liittokokouksessa 2019, että RSLU
lakkautetaan ja että toiminta siirtyisi RSKL:n aktiiviseksi terveyttä edistäväksi toiminnaksi.
Alla oleva toiminta on suunniteltu, jos liittokokous ei päätä RSLU:n lakkauttamisesta.
RSLU:n tavoite on toimia ruotsinsuomalaisten terveysliikuntajärjestönä ja kansanterveyden
edistäjänä.
Osallistuminen ja yhteistyö:

4.2

•

RSLU osallistuu ruotsinsuomalaisten järjestöjen yhteistoimintaan, jolla tuetaan suomen
kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria ja vähemmistöasemaa.

•

RSLU on Ulkosuomalaisparlamentin jäsen ja osallistuu kokouksiin

•

RSLU jatkaa yhteistyötään liikunta- ja urheilualan järjestöjen kanssa niin Suomessa
kuin Ruotsissa

•

RSLU toimii yhteistyössä keskusliiton ja sen erityisjärjestöjen kanssa

•

RSLU tekee yhteistyötä lapsia ja nuoria edustavien järjestöjen ja koulujen kanssa

•

RSLU:n yhteistyökumppani on Viking Line.

Ruotsinsuomalainen Harrastajateatteriliitto

Teatteri on yhteisöllinen taidemuoto. Se on toimintaa, jonka kautta ruotsinsuomalainen
vähemmistö voi ilmaista itseään, tavoitteitaan ja tarpeitaan.
Ruotsinsuomalaisen Harrastajateatteriliiton (”Teatteriliitto”) tehtävänä on tukea ja kannustaa
ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvien harrastajateatteriryhmien toimintaa, ilmaisua ja
luovuutta. Toiminnassa voivat olla mukana kaikenikäiset harrastajat. Teatteriliiton tavoitteena
on lisätä ryhmien esityskertoja ja tarjota katsojille kokemuksia, joiden kautta löytyy aineksia
ryhmäidentiteetin ja vähemmistöaseman vahvistumiseen. Ruotsinsuomalaisen harrastajateatterin keskeinen tehtävä on vahvistaa suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria.
Toimintakauden tavoitteita
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•

Vahvistaa suomenkielistä teatteritoimintaa ja sitä kautta suomen kieltä niin, että kielellä
on kulttuuria ylläpitävä asema.

•

Nostaa esille ruotsinsuomalaista tuotantoa, omia käsikirjoituksia ja ohjaajia

•

Tukea jäsenryhmien toimintaa koulutuksen, neuvonnan, tiedotuksen ja eri tapahtumien
avulla.

•

Perustaa uusia teatteriryhmiä ja saada mukaan uusia teatteriharrastajia myös oleviin
ryhmiin.

•

Vahvistaa tiedotusta ja markkinointia

•

Tavoittaa yleisöä sekä jäsenistön että ulkopuolisten keskuudesta.

•

Kehittää järjestelyorganisaatiota niin, että kiertuetoiminta vilkastuu ja suurempi
yleisömäärä näkee laadukasta suomenkielistä teatteria

•

Järjestää nuorten LIVE -tapahtuma Finnstigenillä

•

Kehityskohteina ovat teatteripäivät, pitkät teatterin kesäkurssit sekä teemavuosien
järjestäminen.

4.3

Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi

Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi (”Foorumi”) toimii ruotsinsuomalaisten naisten ja
heidän järjestöjensä vähemmistö-, etu-, harrastus- ja yhteistyöjärjestönä. Foorumi edistää
toiminnallaan naisten hyvinvointia. Se toimii naisten järjestäytymiseksi omissa ryhmissään,
tukee naisten osallistumista demokraattiseen toimintaan sekä yhteiskunnalliseen elämään.
Vähemmistö- ja etujärjestötyö
Toimikauden aikana Foorumi:
• tiedottaa ajankohtaisista vähemmistökysymyksistä
•

kannustaa ja tukee naisia vähemmistötyöhön ja yhteiskunnalliseen toimintaan

•

seuraa ruotsinsuomalaisten naisten koulutus-, työelämä-, terveys- ja hyvinvointitilannetta sekä puuttuu tarvittaessa epäkohtiin

Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin toiminnan lähtökohtia ja tavoitteita ovat:
• Kehitystoiminta
•

Suomen kieli, kulttuuri, identiteetti ja niiden vahvistaminen

•

Tasa-arvo ja sen edistäminen

•

Terveys ja hyvinvointi ja niiden edistäminen

•

Koulutus ja tapahtumat
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•

4.4

Osallistuminen ja yhteistyö esimerkiksi Ruotsin Naisjärjestön
Kvinnolobby”:n jäsenenä ja yhteistoiminnassa RSKL:n kanssa

”Sveriges

Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset

Toiminnan ja talouden suuntaviivat vuosille 2020–2023
Toimikauden aikana ruotsinsuomalaisten eläkeläisten ja vanhusten lukumäärä lisääntyy
edelleen ja suomenkielisten vanhustenhuollon palvelujen tarve kasvaa merkittävästi. Nämä
seikat tekevät toimikaudella 2020–2023 Ruotsinsuomalaisten Eläkeläisten (RSE) toiminnan
entistä tärkeämmäksi, olipa sitten kyse suomenkielisistä vapaa-ajan toiminnoista,
vanhustenhuollon palveluista tai terveyden- ja sairaanhoidosta.
Toimikauden painopisteet ovat:
• vähemmistö- ja etujärjestötyö
•

terveys ja hyvinvointi

•

tiedotus

•

toiminnan kehittäminen ja uudistaminen

•

kulttuuri

Vähemmistö- ja etujärjestötyö
• kannustaa jäsenistöään vähemmistötyöhön, kouluttaa heitä lakien sisällöstä ja kehottaa
perusjärjestöjen edustajia osallistumaan kuntien vähemmistötyöryhmien toimintaan ja
toimimaan kunnallisten vähemmistöpoliittisten ohjelmien laatimiseksi
•

kannustaa
jäsenistöään
ja
ruotsinsuomalaisia
ikäihmisiä
käyttämään
vähemmistöoikeuksia ja vaatimaan suomenkielistä vanhustenhoitoa, hoivaa ja
palveluja, tiedottaa myös omaisille ja omaishoitajille vanhusten oikeuksista

•

toimii aktiivisesti suomenkielisen vanhustenhoidon ja palvelujen käynnistämiseksi,
lisäämiseksi sekä kehittämiseksi

•

toimii suomenkielisten omaishoitajien, vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden
tilanteen helpottamiseksi palvelujen järjestämiseksi

•

toimii suomenkielisen terveyden ja sairaanhoidon kuten esim. lääkäripalvelujen,
kotisairaanhoidon sekä kuntoutuksen käynnistämiseksi ja kehittämiseksi

•

tekee vähemmistö- ja etujärjestötyötä osallistumalla
valtuuskunnan sekä Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan.

Ruotsinsuomalaisten

Terveys ja hyvinvointi - Teemavuosi 2019
• toimii jäsenistönsä sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
edistämiseksi
järjestämällä mm. tapahtumia, koulutusta, teemapäiviä, kunnon vaalintaa,
terveysvalistusta jne.
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•

kouluttaa ohjaajia ja toimii erilaisten liikuntaryhmien käynnistämiseksi

•

esittelee eläkeläisille sopivia liikuntamuotoja kurssien/tapahtumien yhteydessä

•

tukee piirien virkistysleirien sekä kunto- ja liikuntapäivien järjestämistä mm.
kouluttamalla piirien ja perusjärjestöjen liikunta- ja leirivastaavia

Tiedotus
• jatkaa tiedotuksen ja markkinoinnin tehostamista mm. kotisivun, sosiaalisen median
(Facebook), RSKL-lehden, eläkeläispostin sekä koulutuksen kautta
Toiminnan kehittäminen ja uudistaminen
• panostaa sisäiseen kehitystyöhön ja uusien toimintamuotojen käynnistämiseen
•

järjestää vuosittain koulutusta ja palaverin piirien edustajille.

Kulttuuri
• toimii kulttuuriharrastusten esim. kirjallisuus- ja taidekerhojen, teatteri-, tanssi- ja
senioritanssiryhmien käynnistämiseksi perusjärjestöissä
•

toimii kulttuuriperinteen välittämiseksi ruotsinsuomalaisille lapsille ja nuorille mm.
yhteistyössä suomenkielisten esikoulujen, luokkien ja vapaakoulujen kanssa

•

toimii kulttuurin välittämiseksi suomenkielisille vanhuksille vanhustenhuollon
instituutioissa

•

järjestää kulttuuripäivät toimikauden aikana.

Koulutus ja tapahtumat
• panostaa markkinointi- ja tiedotuskoulutukseen sekä koulutukseen projektien
käynnistämisestä ja toteuttamisesta
•

kouluttaa ohjaajia ja kannustaa tekemään nykytekniikkaa tutuksi senioreille

•

järjestää vuosittain koulutusta senioritanssin ohjaajille

•

kouluttaa liikuntaryhmien kouluttajia

•

järjestää joka toinen vuosi eläkeläisparlamentin ajankohtaisista yhteiskunnallisista tai
hyvinvointia koskevista kysymyksistä

•

järjestää kulttuuripäivät kerran vuodessa

Yhteistyö
• osallistuu Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan ja Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan
sekä Ruotsin hallituksen eläkeläiskomitean työskentelyyn
________________________________

20 | 20

