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Lähtötilanne  

Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, 

tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset. Tunnustettuja vähemmistökieliä ovat suomi, 

saame, meänkieli, romani ja jiddiš. Gävlen kunnan on kansallisista vähemmistöistä ja 

vähemmistökielistä annetun lain (2009:724) mukaan suojeltava ja edistettävä kansallisia 

vähemmistöjä ja niiden kieliä ja kulttuureja. Kunnan on tiedotettava kansallisiin 

vähemmistöihin kuuluville näiden oikeuksista sekä annettava vähemmistöille mahdollisuus 

vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.  

 

Gävlen kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen tammikuusta 2012 alkaen ja 

kunnalla on näin ollen erityinen velvollisuus vaalia suomen kielen asemaa. Kunnan 

kansallisiin vähemmistöihin liittyvän työn ensimmäisistä vuosista laadittiin vuonna 2015 

arviointi ja kehitystä vaativat osa-alueet esiteltiin sitä koskevassa raportissa. Suomen kielen 

hallintoalueeseen ja kansallisiin vähemmistöihin liittyvää toimintaa kehitetään vuoden 

2017 aikana ennen kaikkea niillä alueilla, joilla se arvioinnin mukaan on tarpeen. 

 

Gävlen kunta on kesäkuussa 2016 valittu romanien osallistamisen kehityskunnaksi. Kunta 

saa erityisiä veroja kehitystoimintaan 2016-2017 ja mahdollisesti myös 2018-2019. Tätä 

toimintaa varten laaditaan vuoden 2017 aikana oma toimintasuunnitelma. 

 

Yleistavoitteet 

Yksi Gävlen kunnan kuntasuunnitelman tavoitteista on, että kansalaisilla on suuri 

luottamus kunnallista toimintaa ja kuntaa kohtaan. Kansalaisille tulee tarjota 

mahdollisuuksia osallistua, päästä ääneen, saada olennaista tietoa ja mahdollisuus nopeaan 

yhteydenpitoon kunnan kanssa. Kunnan toimintoja tulee kehittää, jotta taataan toiminnan 

laatu, hyvä palvelu sekä mahdollisuus vuoropuheluun ja osallisuuteen sekä yksinkertaisissa 

kysymyksissä että pitkäaikaisessa työssä. Kunnan kansallisiin vähemmistöihin kohdistuva 

työ tähtää siihen, että tämä yleinen tavoite saavutetaan kansallisiin vähemmistöihin 

kuuluvien kuntalaisten kohdalta. 

 

Yleistavoitteet Gävlen kunnan suomen kielen hallintoaluetyölle sekä 

kansallisten vähemmistöjen työlle vuonna 2017: 

 

1) Kunnan tulee kehittää toimintaansa huolehtiakseen siitä, että kansallisiin 

vähemmistöihin kuuluvien oikeudet kieleen, kulttuuriin ja tietoon täytetään.  

2) Kunta huomioi Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tavoitteenaan saada useampia 

mukaan kunnan suomen kielen hallintoaluetyöhön sekä tuodakseen esiin 

ruotsinsuomalaista vähemmistöä. 

 

Tavoitteet katsotaan saavutetuiksi, jos suurin osa suunnitelmaan sisältyneistä 

panostuksista toteutuu. Toimintaa seurataan ja siitä laaditaan selonteko Tukholman läänin 

lääninhallitukselle vuoden 2018 alussa. 

 

 

 



 

Menestystekijöitä ovat: 

 Kunta kytkee suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin hyväksi tehtävän työn 

kunnan omaan toimintaan, niin että siitä tulee luonnollinen osa kunnan vakinaista 

toimintaa.  

 Kunta työskentelee aktiivisesti rekrytoidakseen suomenkielistä henkilökuntaa. 

 Ruotsinsuomalaisen vähemmistön on saatava lisää mahdollisuuksia käyttää 

äidinkieltään eri yhteyksissä. Ennen kaikkea lasten oikeus suomen kielen 

käyttämiseen on asetettava etusijalle. 

 Tiedotustyön jatkaminen, jotta gävleläiset ja Gävlen kunnan työntekijät saavat 

tietoa vähemmistölainsäädännöstä ja kansallisten vähemmistöjen 

erityisoikeuksista. 

 Kunta varmistaa lain muille kansallisille vähemmistöille kuuluvan perussuojan 

toteutumisen. Kunta pitää neuvonpitoa kaikkien kansallisten vähemmistöjen 

kanssa sekä herättää kiinnostusta kaikkien kansallisten vähemmistöjen kieliä ja 

kulttuureja kohtaan sekä tuo niitä näkyville. 

 

Rakenteelliset panostukset  

 Yhteistyötä ja vaihtotoimintaa kunnan suomalaisen ystävyyskunnan Rauman 

kanssa kehitetään inspiraation ja ideoiden hankkimiseksi ja kunnan 

suomenkielisen toiminnan uudistamiseksi ja kehittämiseksi. 

 Yhteistyön kehittäminen muiden kunnan hallintojen kanssa. 

 Kansallisten vähemmistöjen strategi työskentelee suuren osan vuotta sosiaalisen 

kestävyyden ohjelman työstämisen ja toteuttamisen parissa. 

Tiedotustoiminta 

 Kunta tiedottaa selkeästi oikeudesta suomenkieliseen palveluun sekä siitä, kuinka 

kuntalaiset voivat tätä oikeutta käytännössä käyttää (kunnan asiakaspalvelun 

suomenkielinen palvelu, kunnan suomenkielinen sähköpostilaatikko, 

suomenkieliset lomakkeet).  

 Gävlen hoivahallinto tiedottaa aktiiivisesti oikeudesta vanhustenhuoltoon 

kokonaan tai osittain suomen kielellä sekä tarjolla olevista suomenkielisistä 

tukitoimista. 

 Gävlen koulutushallinto tiedottaa aktiivisesti oikeudesta esikoulutoimintaan 

kokonaan tai osittain suomeksi sekä tarjolla olevasta suomenkielisestä 

esikoulutoiminnasta. 

 Suomalaistapahtumista tiedotetaan kunnan verkkosivujen, Facebookin, 

tapahtumatiedotteiden, Gävlen suomalaisen kerhon paikallisradion sekä kulttuuri- 

ja vapaa-aikahallinnon sähköpostilistan minoritetssprak@gavle.se kautta. 

 Kunnan suomenkielisiä verkkosivuja gavle.se/suomeksi kehitetään ja laajennetaan. 

 Suomi 100 –teemaviikosta tiedotetaan laajasti, näkyvästi ja innovatiivisesti. 

Kulttuuria ja kielellisiä aktiviteetteja  

 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto pyrkii vuoden aikana huolehtimaan siitä, että eri-

ikäisillä on valittavanaan monenlaisia aktiviteetteja, joissa suomen kieli ja 

suomalainen kulttuuri ovat keskeisellä sijalla. Erityisesti panostetaan Suomen 100-

vuotisjuhlavuoden huomioimiseen, mutta myös ruotsinsuomalaisten juhlapäiviä - 

esimerkiksi Ruotsinsuomalaisten päivää helmikuun 24. päivänä, Suomen 

äitienpäivää toukokuun toisena sunnuntaina ja Suomen itsenäisyyspäivää 

joulukuun 6. päivänä - juhlistetaan. 

 Gävlen hoivahallinto kehittää suomenkielisten tukitoimien ja tapahtumien 

tarjontaa. 
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 Kunta tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia suomen kielen kehittämiseen sekä kunnan 

työntekijöille että kiinnostuneille kuntalaisille.  

Neuvonpito ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa 

 Kunnan neuvonpitoryhmä, joka kunnanvaltuuston vuonna 2012 tekemän 

päätöksen mukaan koostuu ruotsinsuomalaisten edustajista ja kunnan 

virkamiehistä, kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. 

 Laajennettu neuvonpitoryhmä, joka kunnanvaltuuston vuonna 2012 tekemän 

päätöksen mukaan koostuu ruotsinsuomalaisten edustajista, kunnan virkamiehistä 

ja poliitikoista, kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Kokouksissa vahvistetaan 

muun muassa toiminnan budjetti ja toimintasuunnitelma. 

 Neuvonpitoryhmää täydennetään viiteryhmillä, joiden avulla pyritään 

varmistamaan eri ikäryhmien vaikutusvalta ja niille suunnattu toiminta. Vuonna 

2017 kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto perustaa viiteryhmän suunnittelemaan 

kirjaston tapahtumia. 

Panostukset muihin kansallisiin vähemmistöihin 

 Keskustelutilaisuuksia järjestetään kaikille kansallisille vähemmistöille. 

 Tiedotusta kaikkien kansallisten vähemmistöjen oikeuksista kehitetään ja lisätään. 

 Kunnassa järjestetään muihin kansallisiin vähemmistöihin liittyvää 

kulttuuritoimintaa. 

 Romanien osallistamisen kehitystoiminnalle laaditaan vuonna 2017 oma 

toimintasuunnitelma. 
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