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Avoimen neuvonpidon pöytäkirja, suomen kielen 
hallintoalue 
 
Päivämäärä 15. helmikuuta 18.00, tapahtumapaikka Eventsalen, 
Koordinaten 

Viestintä- ja palvelupäällikkö Annelie Ljungwald järjestää neuvonpidon.  

27 osallistujaa paikan päällä.  

Annelie Ljungwald toivottaa kaikki tervetulleiksi konsultaatioon. 
Suomenkielisiä tulkkeja on saatavilla pyynnöstä Teamsin kautta.  

Esityslista esitetään. Ensimmäinen kohta koskee ehdotusta vuoden 2023 
toimintasuunnitelmaksi.  

Vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa koskevat ehdotukset esitetään sekä 
ruotsiksi että suomeksi.  
Työpaja pöytien ympärillä, keskustelua ja keskustelua ryhmissä ja 
kommenttien kirjoittamista paperille. Mitä pitäisi säilyttää, mitä voidaan 
poistaa, mitä on lisättävä? 

 Osallistujien kysymykset: Onko toimintasuunnitelmasta järjestetty 
neuvonpitoja ennen päätöstä jatkamisesta vuoteen 2023? Vastaus: 
Kyllä. Onko näistä neuvonpidoista laadittu pöytäkirjoja? Vastaus: Ei. 
Neuvonpidoista on tähän mennessä kirjoitettu vain jonkin verran 
pöytäkirjoja, mutta tänä vuonna on uutuutena se että on kirjoitettu 
muistioita, jotka julkaistaan myös oxelosund.se-sivustolla.  
 

 Osallistujien kysymykset: Kauanko ehdotus "Suunnitelma 
kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen hallintoalueen kanssa 
työskentelystä Oxelösundin kunnassa" on ollut nähtävillä 
oxelosund.se-sivustolla? Vastaus: Tästä päivästä alkaen; asiakirja 
on esitelty ensin tänään, ja kaikilla on 31. maaliskuuta asti aikaa 
kommentoida sitä. Neuvonpitoon osallistujat saavat tiedot 
ensimmäisinä. 

Lyhyt raportti kustakin pöydästä. Kirjalliset kommentit kerätään paikan 
päällä ja sisällytetään ehdotukseen. Yhteenveto suullisesti esitetyistä 
huomautuksista: Ärsyttää, että asiakirjassa on paljon lyhenteitä. 
Terveydenhuoltoa ja hoitoa koskevan osan osalta katsomme, että kaikki 
kohdat voi säilyttää ennallaan, eikä lisäyksiä tarvita. 
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Resurssien käyttöä ja talousarviota koskevat huomautukset. Käytetäänkö 
sitä oikein vai tarvitaanko siihen suurempi budjetti?  

 

 

 

 

Esikoulu- ja koululaislapsista on pitkä lista kommentteja, jotka lähetetään 
sähköpostitse osoitteeseen registrator@oxelosund.se. 

Tutkija Johanna Parikka Altenstedt on saanut syksyn 2022 aikana tehtäväkseen laatia 
ehdotuksen "Suunnitelma kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen hallintoalueen 
kanssa tehtävästä työstä Oxelösundin kunnassa". 

Taustaa ja lisätietoja tästä löytyy oxelosund.se-sivuston suomen kielen hallintoaluetta 
käsittelevältä sivulta. Kaikki tätä koskevat päätökset voidaan tarvittaessa pyytää 
kunnalta. 

Asiakirjat “Suunnitelma työstä kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen 
hallintoalueen Oxelösundin kunnassa” esitellään neuvonpidossa, se menee 
ulos kuulemiseen tänään 31. maaliskuuta asti.  

Työprosessi esitellään, miten se tehdään ja mihin aikaan. Kuka tahansa, 
joka haluaa ja tuntee olevansa osallisena suunnitelmassa, voi tutustua 
asiakirjoihin tämänpäiväisessä neuvonpidossa tai digitaalisesti. Kaikki 
tänään neuvonpidossa esitetyt tiedot ovat saatavilla osoitteessa 
oxelosund.se. PWC:n raportti ja päätös julkaistaan osallistujien pyynnöstä 
oxelosund.se-sivustolla kuulemisvaiheen aikana. 

 Osallistujien kommentit siitä, miten suunnitelmassa olevat ilmaisut 
on kirjoitettu väärin. Annelie vastaa, että on tärkeää ja tervetullutta, 
että nämä kommentit saadaan, koska asiakirja on vasta ehdotus ja 
se on tästä päivästä alkaen kuulemismenettelyssä.  

Luonnos "Suunnitelma työstä kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen 
hallintoalueen kanssa Oxelösundin kunnassa" on tänään lähetetty Ruotsin 
kirkolle, Suomen Kipi ry:lle ja Suomen Sotainvalidien Perinneyhdistykselle. 
Tiedot ovat saatavilla osoitteessa oxelosund.se, ja ne lähetetään 
Schoolsoftissa ja Tyrassa kuulemisvaiheen aikana.  

Annelie näyttää ruudulla, miten kaikki tiedot löytyvät osoitteesta 
oxelosund.se. Täältä löydät tietoa ja lomakkeita sekä ruotsiksi että 
suomeksi sekä muita tapoja ottaa meihin yhteyttä ja lähettää kommentteja. 

Neuvonpito päättyy tähän.  
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Jotkin kommentit on esitetty suomeksi tulkin poistuttua kokouksesta, joten 
niitä ei ole sisällytetty pöytäkirjaan.  

 

Helmikuun 15. päivänä pidetyn neuvonpidon aikana saadut kommentit ovat 
pöytäkirjan liitteenä. 
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