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Ohjeet määrärahan hakemiseen suomen kielen 
hallintoalueen valtiontuesta 
 
Taustaa 
 
Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (SFS 2009:724) astui 
voimaan 1.1.2010. Tämä laki vahvistaa sitä Ruotsin historiallisten kansallisten 
vähemmistöjen ja heidän kieltensä (kaikkien varianttien) suojaa, jonka hallitus 
hyväksyi vuonna 1999. Lain mukaan Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat 
juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. 
Kansallisia vähemmistökieliä ovat suomi, jiddiš, meänkieli, romani chib ja saame.  
 
Vähemmistölaki sisältää yleisiä koko maassa sovellettavia säännöksiä koskien 
kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä. Laki sisältää myös erityisiä 
suomen kielen, meänkielen ja saamen kielen hallintoalueita koskevia säännöksiä 
sekä säännöksiä oikeudesta käyttää suomea, meänkieltä ja saamea 
hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa. Kielilaissa (SFS 2009:600) säädetään, 
että ”valtiolla ja kunnilla on erityinen vastuu kansallisten vähemmistökielten 
suojelemisesta ja edistämisestä.” Tätä selvennetään kansallisia vähemmistöjä ja 
vähemmistökieliä koskevassa laissa (SFS 2009:724): ”Lisäksi valtion ja kuntien 
tulee edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää 
kulttuuriaan Ruotsissa. Erityisesti tulee edistää lasten kulttuuri-identiteetin 
kehittämistä ja oman vähemmistökielen käyttöä.” 
 
Upplands Väsbyn kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1. tammikuuta 
2010. Se merkitsee muun muassa sitä, että kunnan suomenkielisillä asukkailla on 
oikeus käyttää suomea ollessaan yhteyksissä kuntaan. Lisäksi heillä on oikeus 
suomenkieliseen esikoulutoimintaan ja vanhustenhuoltoon. 

 
Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat saavat vuosittain Tukholman 
lääninhallitukselta valtiontukea niihin lisäkustannuksiin, joita kunnalle koituu sille 
asetettujen oikeudellisten velvoitteiden täyttämisestä. Lääninhallituksen mukaan 
valtiontukea tulee käyttää neuvonpidossa vähemmistön kanssa kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat vähemmistölain voimaantulosta. Tukea ei tule käyttää kunnan 
normaaleihin velvoitteisiin, esim. tulkkipalveluihin tai tavallisiin yhdistystukiin. 
 
Valtiontuen mahdollisia käyttöalueita ovat: 

 dialogi ja neuvottelut vähemmistöjen kanssa 
 kartoitus 
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 tiedotustoimet ja käännökset 
 organisaation tarkistukset ja muutokset  
 kulttuuri- ja kielialoitteet 
 vähemmistöjen ja vähemmistökielten esilletuominen esim. kylteillä 
 alkuvaiheen investoinnit, kuten kirjallisuuden ja opetusmateriaalin 

hankinnat 
 osa henkilöstökuluista 
 toimintasuunnitelma 

 
Upplands Väsbyn kunnassa toimivat järjestöt, yritykset ja yksittäiset toimijat 
voivat saada valtiontuesta rahoitettavaa tukea toimintaan, joka tukee kunnan 
vähemmistötyötä ja edistää ruotsinsuomalaisten oikeuksia. Päätös tuen 
myöntämisestä kyseiseen toimintaan tapahtuu joidenkin suuntaviivojen 
mukaisesti: 
 

1. Toiminnan tulee edistää suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista 
kulttuuria ja parantaa kielen ja kulttuurin näkyvyyttä, esim. 
luentojen, kulttuuritapahtumien jne. kautta 

2. Toiminta on hanke, tapahtuma tai tarve, joka ei liity järjestöjen 
normaaliin toimintaan 

3. Toiminta tulee suunnata Upplands Väsbyn kunnan 
ruotsinsuomalaisille asukkaille eli sitä ei saa käyttää muiden 
kuntien vähemmistötyöhön 

4. Etusijalla tulee olla lapsille/nuorille ja vanhuksille suunnattu 
toiminta 

5. Etusijalla tulee olla suomen kielen käyttöä ja säilyttämistä edistävä 
toiminta 

 
Tukea ei myönnetä toiminnalle, jossa ruotsinsuomalaisen kulttuurin ja kielen 
edistäminen on vain osa toimintaa. 
 
Hakumenettely 

 
Kunnanhallitus päättää vuosittain valtiontuen käytöstä. Suomen kielen 
hallintoalueen neuvonpitoryhmä päättää tuen myöntämisestä talousarviossa 
varattujen määrärahojen puitteissa. 

 
Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 
 
• järjestön/toimijan yritystunnus/henkilönumero, 
• posti-/pankkisiirtotilin numero, yhteystiedot ja yhteyshenkilö 
• lyhyt kuvaus tuen käyttöalueesta 
• tavoite ja tarkoitus 
• kohderyhmä(t) 
• projektin aikataulu 
• haettava rahamäärä, liitteenä talousarvio 
• tiedot muista rahoittajista 
 
Määrärahahakemus valtiontuesta lähetetään kirjallisesti suomen kielen 
hallintoalueen koordinaattorille. 
Sähköposti: 
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sofia.gullberg@upplandsvasby.se. 
Postiosoite: 
Sofia Gullberg, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby. 
 
Puutteelliset hakemukset lähetetään takaisin hakijalle tietojen täydentämiseksi. 
Organisaation tulee toteutettujen toimien jälkeen jättää kirjallinen selvitys 
toiminnasta suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmälle. 
 
Tuki ja prosessi 

 
 
Sofia Gullberg 
Suomen kielen hallintoalueen koordinaattori 
 
 
Hyödyllisiä linkkejä: 
Tietoa järjestötuesta: http://www.upplandsvasby.se/2/uppleva-och-
gora/foreningar/foreningsbidrag.html 
 
Tietoa stipendeistä, säätiöistä ja rahastoista: 
http://www.upplandsvasby.se/2/omsorg-stod-och-hjalp/stipendier-och-
fonder.html  


