
   1 (3) 

    

    

        

 

 

 

Samfundet Folkhälsan 

Topeliusgatan 20 

00250 Helsingfors 

Tfn +358 9 315 000 

www.folkhalsan.fi 

 

      

Folkhälsans språkpolicy 

Godkänd av Samfundet Folkhälsans styrelse 8.3.2016 

1. Svenska är det officiella språket 

Svenska är Folkhälsans officiella språk och det språk som utnyttjas i 

administrativa sammanhang både externt och internt. 

Ställningstaganden, pressmeddelanden och publikationer görs på 

svenska. De flesta pressmeddelanden görs också på finska. 

Forskningens publikationer görs huvudsakligen på engelska. Tidningen 

Folkhälsan utkommer på svenska. Folkhälsans intranät har information 

på svenska med sammandrag på finska och i vissa fall på engelska. 

Den interna kommunikationen vid möten, utbildningar och 

personalinformation sker på svenska. Undantaget är forskningen där 

också engelska används som internt språk. Personaltidningen Folket 

görs på svenska och finska. Blanketter och riktlinjer som Samfundets 

HR står för görs både på svenska och finska samt delvis på engelska. 

2. Medborgarverksamhet, forskning, vård och omsorg, utbildning 

Språket och den språkliga identiteten är en av de viktigaste faktorerna 

för vår självkännedom och vårt välmående. Språkutveckling, 

språkstimulans och möjlighet att använda sitt modersmål är en 

förutsättning för god kommunikation och detta i sin tur främjar hälsa 

och livskvalitet. Vi beaktar också att allt fler familjer lever i en levande 

tvåspråkig miljö, där det är naturligt att tala flera språk. 

2.1. Medborgarverksamheten inom de lokala Folkhälsanföreningarna 

och Folkhälsans förbund sker på svenska. Förbundet har nära 

samarbete med flera finskspråkiga organisationer kring verksamheter 

där det är angeläget att kunna erbjuda verksamhet på båda språken. 

2.2. Folkhälsans forskning sker i en allt mer internationell miljö. De 

gemensamma mötena hålls på engelska. Forskningens  
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verksamhetsberättelser och många presentationer görs på engelska 

och i mån av möjlighet också på svenska. 

2.3. Folkhälsan Välfärd Ab erbjuder vård och omsorg på svenska i alla 

sina enheter. I de fall det är ändamålsenligt för att upprätthålla 

tillräcklig omfattning erbjuder bolagen tjänster också på finska. I dessa 

fall marknadsförs tjänsterna på två språk. I myndighetskontakter sköts 

kommunikationen på finska då det är en praktisk förutsättning för att få 

frågor vidare. 

2.4. Folkhälsan Utbildning Ab erbjuder utbildning och evenemang på 

svenska. I de fall det är ändamålsenligt för att upprätthålla tillräcklig 

omfattning erbjuder bolaget tjänster också på finska. I dessa fall 

marknadsförs tjänsterna på två språk. 

2.5. Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland verkar på svenska. 

 

3. Personalens språkkunskaper 

Oavsett modersmål ska den som arbetar vid Folkhälsan känna sig 

jämlik med kolleger, vid möten och utbildningar bör man beakta att 

språkkunskapen i svenska kan variera. För personal som anställs utan 

tillräckliga språkkunskaper i svenska, strävar Folkhälsan att erbjuda 

möjlighet att delta i språkundervisning i praktisk svenska. 

4. Intressebevakning och attitydpåverkan 

Folkhälsan tar aktivt ställning i relevant lagberedning och 

samhällsplanering för att språkliga rättigheter beaktas och service på 

svenska tryggas. Genom samarbete med den svenskspråkiga 

yrkesutbildningen arbetar Folkhälsan för att det också i framtiden skall 

finnas svenskspråkig personal inom social- och hälsovården. 

5. Folkhälsanhusen som svenska rum 

Folkhälsanhusen utgör viktiga mötesplatser med möjlighet för alla som 

önskar att delta i hälsofrämjande verksamhet på svenska. De ger också 

personer med ett annat modersmål än svenska en möjlighet att 

bekanta sig med svenskspråkig kultur och bidra till ett mångkulturellt 

Finland med två livskraftiga nationalspråk. Husen utgör viktiga 



Folkhälsan        3 (3) 

 

 

 

samlingsplatser för personer som vill verka och vistas i en 

svenskspråkig miljö. 

6. Livskraftig kultur i svenska Finland 

Svenska språket är en del av en större helhet – den finlandssvenska 

kulturen. Den språkliga identiteten är viktig. Folkhälsans verksamhet 

kan fungera som en inkörsport till det svenska Finland för personer 

med annat modersmål än svenska. 

Finlandssvenska kulturtraditioner och högtider beaktas i de olika 

verksamheterna. Tack vare sitt ansvar för Finlands lucia har Folkhälsan 

en väsentlig roll i upprätthållandet av en av de viktigaste symbolerna 

för svenska Finland. 

7. Samarbete med andra organisationer i Finland 

Folkhälsan deltar i många olika samarbetsnätverk och aktioner med 

finskspråkiga aktörer. I mån av möjlighet ser vi till att dessa satsningar 

är tvåspråkiga eller åtminstone har inslag på svenska. 


