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1. INLEDNING
Efter ett rekordintensivt verksamhetsår 2018-2019 väntade ett valfritt år. Året medförde dock både stora
politiska överraskningar liksom dramatiska frågor ur hela samhällets synvinkel. Efter regeringsbildningen i juni
2019 fick regeringen en flygande start då Finlands EU-ordförandeskap tog vid. Hösten 2019 färgades av det
digra arbetet Finlands EU-ordförandeskap medförde. Ordförandeskapet sköttes av Finland med en hög
svansföring och inte minst på justitieminister Henrikssons område kunde noteras flera framgångar för det
finländska ordförandeskapet.
Hösten färgades vid sidan av ordförandeskapet av ett gnissel mellan regeringspartierna SDP och Centern vilket
slutligen som fortsättning på en arbetsmarknadskonflikt beträffande Posten resulterade i att statsminister Antti
Rinne blev tvungen att avgå vilket följaktligen resulterade i hela regeringens avgång.
Den nya regeringen under Sanna Marins ledning hann endast arbeta några månader före Coronaviruspandemin
(COVID-19) bröt ut vilket färgade arbetet för regeringen hela våren 2020. Samtidigt som Coronakrisen
dominerade arbetet för regeringen steg dock regeringens popularitet och aldrig förr har en regering varit så
omtyckt som Marins regering under våren 2020. Särskilt socialdemokraternas opinionssiffror gick på ett
rekordartat sätt och de kunde därmed passera Sannfinländarna som största parti i partimätningarna. Centerns
popularitet fortsatte under våren att vara rekordlåga vilket innebar att då det framkom att finansminister Katri
Kulmuni hade fått medieträning för partibehov på statens bekostnad såg hon sig tvungen att avgå som statsråd.
Riksdagens talman Matti Vanhanen steg då in som finansminister vilket förhoppningsvis kan stabilisera läget.
För SFP:s del har verksamhetsåret varit fortsatt stabilt beträffande opinionsmätningarna. Särskilt glädjande har
varit de så kallade partibarometrarna som visat en jämnt stigande trend för acceptans och dragningskraft för SFP
under en 8 år lång period.
Organisatoriskt för partiet innebar Coronapandemin stora omställningar. Så fort epidemin konstaterats brutit ut i
Finland gick partikansliet in för att arbeta på distans vilket fortsatte fram till sommaren i enlighet med de
nationella rekommendationerna. Alla fysiska evenemang ställdes in och många flyttades i stället över till att vara
virtuella träffar och möten via videokonferenser. Partistyrelseren fortsatte att sammanträda virtuellt vilket också
möjliggjordes för exempelvis Svenska riksdagsgruppen. Öppna träffar med riksdagsledamöter arrangerades via
nätet och även en mängd seminarier arrangerades där deltagarantalet kan räknas i tusentals.
Arbetet med lokalavdelningarna och förberedelserna inför kommunalvalet fortsatte i intensifierad fort via nätet
vilket innebär att partiet är välrustat inför kommunalvalet år 2021. Som en följd av Coronapandemin beslöt
partistyrelsen i ett tidigt skede att skjuta fram såväl partifullmäktigemötet samt partidagen som var planerade till
våren.
Under verksamhetsåret har många områden som tidigare blivit nedprioriterade på grund av olika val fått större
uppmärksamhet. Särskilt fokus har satts på t.ex. partiets utskottsarbete. Under året har även en kansliflytt
planerats vilket kommer att ske i december 2020.
Det här året har partiet också haft en ovanligt stor personalrotation vilket kommit lägligt med tanke på att få alla
delar av organisationen inkörd inför kommande val. Arbetet med att förnya Medborgarbladet har pågått liksom
att slutföra partiets historik för åren 1970-1995.
Som en större förändring kan nämnas grundande av en ny krets för Svenska folkpartiet, Samkretsen, som
formaliserar det arbetet som tidigare skötts inom det så kallade Övriga Finlands krets med som saknat formell
struktur.
Ekonomiskt sett medförde det dubbla valåret 2019 en stor belastning som planerat, men partiets långsiktiga
ekonomiska planering har medfört att partiets ekonomi är stabil även på lång sikt trots att ett eventuellt
landskapsval 2022 kommer att medföra en större utgiftspost.
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2. REGERINGSARBETET
Efter riksdagsvalet 2019 deltog SFP och Svenska riksdagsgruppen i regeringsförhandlingarna för att bilda Antti
Rinnes regering. Förhandlingarna inleddes 8.5.2019 och avslutades 2.6.2019 efter att SFP, SDP, Centern,
Vänsterförbundet och Gröna förbundet kunnat enas om ett förhandlingsresultat.
Regeringsprogrammet som utmynnade ur förhandlingarna kan beskrivas som det bästa någonsin ur SFP:s
synvinkel och en analys av regeringsprogrammet gjord på partikansliet visade att cirka 75 % av det SFP lyfte upp
i riksdagsvalsprogrammet fanns med i regeringsprogrammet. Följaktligen var det med acklamation som
partistyrelsen 2.6.2019 fattade beslut om att medverka i Rinnes regering.
På förslag av partistyrelsen utsågs av riksdagsgruppen Anna-Maja Henriksson till justitieminister och Thomas
Blomqvist till minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.
Som en följd av misstroende från Centern gentemot honom lämnade statsminister Antti Rinne in regeringens
avskedsansökan 3.12. Till ny regeringsbildare utsågs Sanna Marin och regeringsförhandlingarna hölls 8.12.
Förhandlingarna var en formalitet där man kom överens om att fortsätta med samma regeringsprogram som
förhandlats fram för Rinnes regering samt att fortsätta med samma fördelning av ministerposterna. SFP:s
partistyrelse och Svenska riksdagsgruppen fattade de formella besluten om deltagande i Sanna Marins regerings
samt att Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist fortsätter som ministrar 9.12.
Vintern och våren 2020 fick i mars en tvärvändning då Coronaviruspandemin (COVID-19) bredde ut sig och
16.3 konstaterades att undantagsförhållanden råder i Finland. Efter tre månader av undantagsförhållanden
upphävdes tillämpningen av beredskapslagarna 16.6 men sviterna av Coronakrisen kommer att färga hela
valperioden.
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3. PARTIDAGEN I VASA 7-9.6.2019
Partidagen arrangerades på Vasa övningsskolas gymnasium i Vasa 7-9.6.2019.
Partidagen inleddes på fredagen med Vasa stads mottagning på stadshuset. Under mottagningen hälsade
Vasas stadsdirektör Tomas Häyry deltagarna välkomna till staden. Partiordförande Anna- Maja
Henriksson framförde även en hälsning.
På lördag förmiddag bestod öppningsceremonin av partiordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal
samt tal av Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz, minister för nordiskt
samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist och europaparlamentariker Nils Torvalds. Vasa
stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand framförde stadens officiella hälsning.
Följande internationella gäster framförde en videohälsning till partidagen: Annie Lööf, Centerpartiet,
Sverige
Fredrick Federley, Centerpartiet, Sverige
ALDE partiet genom Didrik de Schaetzen, Head of Communication Unit
På plats på partidagen framförde Johan Ehn, Moderat samling på Åland, en hälsning: Ett telegram från
Yabloko, Ryssland, lästes även upp.
Partiets förtjänsttecken delades ut under öppningsceremonin av partiordförande och partisekreterare
till Gunvor Brettschneider och Mats Nylund.
Under öppningsceremonin fick partidagen även ta del av sång av Johan & Juristerna samt av Sebastian
Holmgård.
Efter lunch på lördagen öppnade partiordförande Anna-Maja Henriksson partidagen med 221 delegater
och totalt cirka 350 deltagare. I partidagen deltog nationella gäster samt tidigare partiordförande och
partisekreterare.
Den allmänpolitiska debatten inleddes av partifullmäktiges ordförande, riksdagsledamot Eva Biaudet. I
den allmänpolitiska debatten hölls 67 inlägg.
Partidagen behandlade 47 motioner.
På lördagkväll hölls partidagssupé på Scandic Waskia, i Vasa.
Söndagen inleddes med andakt i Korsholms kyrka med biskop electus Bo-Göran Åstrand. Varefter
partidagen uppvaktade hjältegravarna vid Korsholms kyrka.
Under söndagen valde partidagen enhälligt Anna-Maja Henriksson till partiordförande för
verksamhetsåret 2019-2020.
Till vice ordförande för verksamhetsåret 2019–2020 valdes enhälligt Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir
Sandelin och Henrik Wickström.
Partidagen valde även ett nytt partifullmäktige bestående av partiets presidium och 46 ledamöter med
personliga ersättare inklusive representation från de registrerade medlemsföreningar, som erhållit
förbundsstatus inom partiet.
Partidagen avslutades traditionellt med Modersmålets sång och Vårt land.
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4. MOTIONSUPPFÖLJNING FRÅN PARTIDAGEN 2019

1. Dags för jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
-

-

en klimat- och hållbarhetspolitik som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och en social
dimension.
en klimat- och hållbarhetspolitik som beaktar hur resurserna fördelas mer rättvist mellan
könen.
att Finland är en föregångare i att stärka kvinnors och flickors ställning globalt genom att
genomföra FN:s Agenda 2030 nationellt och i det internationella samarbetet, med ett särskilt
fokus på mål 5 om jämställdhet som är en förutsättning för att uppnå de andra
hållbarhetsmålen.
att satsningar görs för att öka kännedomen om orsakerna till klimatförändringen att mer
resurser styrs till forskning och utveckling också ur ett könsperspektiv.

Uppföljning: Miljöutskottet och Jämställdhetsutskottet har tilldelats motionen för åtgärder

2. Finland som föregångsland inom Cleantech i rymden
Partidagen beslöt att:
-

SFP är positiv till forskningsprojekt inom rymdteknologi och ett ökat Nordiskt samarbete inom
området

Uppföljning: Miljöutskottet har tilldelats motionen för åtgärder

3. Mer ambitiös klimatpolitik!
Partidagen beslötatt SFP arbetar för:
-

ett klimatneutralt Finland senast år 2035
att Arktis unika miljö skyddas mot exploatering och militär upptrappning, och att
ursprungsfolkens och lokalbefolkningens rättigheter respekteras
att vår energiproduktion blir fri från fossila bränslen och torv senast under 2030-talet
att utsläppshandeln utvecklas och systemet blir globalt mer täckande
att EU förbereder sig på klimatförändringens konsekvenser, till exempel naturkatastrofer och
klimatflyktingar.

Uppföljning: Regeringsprogrammet
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Genom regeringens beslut kommer Finland att vara klimatneutralt senast 203. (s. 12)
I det arktiska samarbetet vill Finland stärka Arktiska rådet och understöda Arktiska ekonomiska rådets
arbete. Alla aktiviteter i det arktiska området ska utgå från naturens bärkraft, skydd av klimatet och
principerna för hållbar utveckling samt från respekt för ursprungs-folkens rättigheter. Finland verkar för
stabilitet i den arktiska regionen och strävar efter att påverka i sådan riktning att regionen hålls utanför
de militära spänningarna. (s. 65)
Finland understöder en utvidgning av utsläppshandeln så att den omfattar alla klimatpåverkande
utsläpp från lufttrafiken. (s. 25)
Regeringen stöder en sammanjämkning av de utsläppshandelssystem som är i bruk i världen i syfte att
förbättra klimateffekten och den ekonomiska effektiviteten. (s. 70)
Finlands utrikes- och säkerhetspolitik skapar beredskap bland annat inför klimatförändringen,
naturkatastrofer, ökad ojämlikhet, hybrid- och cyberpåverkan och andra icke-militära hot. (s. 57)
Miljöutskottet har tilldelats motionen för åtgärder.

4. Producenter måste ta ett större miljöansvar
Partidagen beslötatt SFP arbetar för:
-

att konsumtionsskatter ska på sikt basera sig på en modell där en produkts
koldioxidavtryck syns i skattesatsen
att det ska finnas möjlighet att få stöd för att satsa på fler återvinningsstationer
att Finlands återvinningsgrad ska vara 55% före utgången av 2025

Uppföljning: Regeringsprogrammet
Bedömningen av livscykelutsläppen i fråga om livsmedel och andra konsumtionsvaror utvecklas i syfte
att rikta beskattningen så att den beaktar konsekvenserna för klimatet och miljön. (s. 26)
Beskattningen ses över så att den stöder målen för hållbar utveckling och en hållbar konsumtion. Målet
är att klimat- och miljöpåverkan ska framgå tydligare i priset på produkter och tjänster. (s. 43)
Målet är att höja återvinningsgraden till minst den nivå som motsvarar EU:s återvinningsmål. (s. 42)
Miljöutskottet har tilldelats motionen för åtgärder.

5. SFP jobbar för att det för Finland görs upp en biogasstrategi
Partidagen beslötatt SFP arbetar för:
-

att det utarbetas en biogasstrategi i Finland
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-

att en strategi uppgörs för att bygga ut infrastrukturen för laddningsstationer och
tankningsstationer för till exempel biogas
att uppmuntra kommuner att skaffa gasbilar eller andra utsläppssnåla bilar för att säkra
efterfrågan på gas vilket ökar utbyggnaden av infrastruktur för tankning av gasfordon i hela
landet

Uppföljning: Regeringsprogrammet
Ett nationellt biogasprogram kommer att upprättas för att landets livskraft ska kunna utvecklas och
klimatmålen ska kunna nås. (s. 102)
Infrastrukturen för laddning av elbilar ska främjas genom att man enligt direktivet om byggnaders
energiprestanda inför en nationell skyldighet att det i samband med stora renoveringar i
bostadsaktiebolag eller affärslokaler ska byggas infrastruktur för laddning av elbilar. (s. 119)
Miljöutskottet har tilldelats motionen för åtgärder.

6. Barnvänliga kommuner enligt UNICEFs modell
Partidagen beslötatt SFP arbetar för:
-

att partiets representanter, i de kommuner som ännu inte omfattas av UNICEF Finlands
erkännande En barnvänlig kommun, tar initiativ till att kommunen ansöker om att få delta i
UNICEF-modellen och arbetar för att kommunen implementerar den.

Uppföljning: Kommunala beslutsfattare har informerats om motionen

7. Kommunerna måste ordna mera trygg och utvecklande fritidsverksamhet
Partidagen beslötatt SFP arbetar för:
-

att utveckla fritidsverksamhet i nordisk anda, bland annat så att alla elever i de lägre
skolklasserna ska få delta i verksamheten också under skolledigheterna

Uppföljning: Regeringsprogrammet
Alla barn och unga ska garanteras en genuin möjlighet att ha en hobby som intresserar dem i anknytning
till skoldagen. Finland ska skapa en egen version av den isländska modellen. (s. 174)
Kommunala beslutsfattare har informerats om motionen

8. Sexualfostrare till varje skola
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Partidagen beslötatt SFP arbetar för:
-

-

att det i Finland blir obligatoriskt för varje grundskola och andra stadiets utbildning att ha
minst en kompetent sexualfostrare i personalen som fått lämplig fortbildning och att det ges
resurser åt den ansvariga att i praktiken arbeta med sexualfostran.
att sexualfostrarens arbete inte skulle ersätta den nuvarande sexualundervisningen som redan
ingår i läroplanen, utan att de båda skulle komplettera varandra.
att fortbildning ordnas också i andra delar av landet än huvudstadsregionen

Uppföljning: Delvis i regeringsprogrammet
Hållbar utveckling och miljöfostran, digitalisering, ekonomiska kunskaper och arbetslivs-kompetens samt
sexual- och jämställdhetsfostran ska uppmärksammas som genomgripande teman på de olika
utbildningsstadierna. (s. 177)
Utbildningspolitiska utskottet har tilldelats motionen för åtgärder.

9. Ett enklare betalningssystem
Partidagen beslöt
-

att partiet låter utreda och möjligen även tillhandahålla en lösning för enkel betalning av
medlemsavgift, via betalningslänk, nätbank eller annan teknisk lösning, som komplement till
den traditionella fakturan.

Uppföljning: Organisationsutskottet har tilldelats motionen för åtgärder.

10. Begränsa politiska strejker
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att spelreglerna för politiska strejker definieras

Uppföljning: Arbetsmarknadspolitiska utskottet har tilldelats motionen för åtgärder.

11. Bort med högerextrema vindar från Finland!
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att processer med vilka man ingriper mot samhällsfientliga och kriminella organisationer
effektiveras
att det finns tillräckliga resurser för polis och åklagare att arbeta med dessa frågor
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-

att polisen aktivt ingriper mot samhällsfientliga organisationers synlighet och verksamhet på
gator och torg

Uppföljning: Frågan har synliggjorts genom seminarier i Vasa och Jakobstad i januari 2020. Skärpt
lagstiftning där olaga hot ställs under allmänt åtal har även introducerats, liksom tilläggsfinansiering för
åklagarmyndigheten för att trygga tillräckliga personalresurer.

12. Flaggningsstatus åt Nordens dag den 23 mars
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att Nordens dag den 23 mars synliggörs som flaggdag

Uppföljning: Uppföljning pågår, flaggdagarna hanteras av inrikesministeriet.

13. Förbjud inte framtidens matutveckling
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att EU:s reglering kring mutageniska modifikationer förnyas så att den möjliggör forskning i en
större skala

Uppföljning: - Under det finska EU ordförandeskapet förra hösten fattade man beslut i rådet om att be
kommissionen göra en utredning om lagstiftningen kring nya växtförädlingstekniker. Betydelsen av dessa
förädlingstekniker ökar med den Gröna Given och de skrivningar som finns att minska med användningen
av växtskyddsmedel med 50 %, att minska användningen av antibiotika med 50 % och att minska
användningen av gödsel med 20 %. EU domstolen har fattat beslut om att man ska tillämpa
genteknikdirektivet - det betyder då att det är samma direktiv som används både för GMO och för ny
teknik för växtförädling.
Ärendet bevakas kontinuerligt i Europaparlamentet.

14. Förbättra språktilläggen
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att man i kommunerna arbetar för en höjning av språktilläggen för att underlätta
rekryteringen av personal med tillräckliga språkkunskaper.

Uppföljning: Kommunala beslutsfattare informeras om motionen
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15. Hur lappa tron på den konstitutionella demokratin
Partidagen beslöt att motionen är besvarad med denna utredning.

16. Införande av rutinmässig muntlig fråga om upplevelse av våld
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

-

-

att hälsovårds- och rådgivningspersonalen får fortbildning och en handlingsplan i bemötandet
av familjer där det förekommer våld samt hur rådgivningen bäst tar upp frågan om våld i paroch närrelationen i mötet med blivande föräldrar
att en muntlig fråga om våld i hemmet ingår i mötet mellan hälsovårdspersonal och en
blivande förälder, samt att alla gravida minst en gång möter en rådgivningspersonal i frånvaro
av andra närstående. Även i fall där en närstående fungerar som tolk bör en utomstående tolk
anlitas minst en gång
att en muntlig fråga om våld i när- och parrelationen ingår i mötet med alla som söker
psykiatrisk vård och i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin
att en muntlig fråga om våld i när- och parrelationen även ingår i mötet med alla klienter vid
besök hos hälsovården eller under arbetshälsovårdsbesök
att en muntlig fråga om våld i hemmet ingår i alla elevers besök hos skolhälsovården

Uppföljning: Regeringsprogrammet
Regeringen fäster särskild vikt vid att minska brott mot personlig integritet samt brott mot liv och hälsa, i
synnerhet brott mot barn samt våld i nära relationer. Möjligheten till låg anmälningströskel i syfte att
hjälpa offer i en särskilt utsatt ställning förbättras och myndigheternas praxis stärks. Utvidgningen av
den så kallade barnhusmodellen främjas i syfte att hjälpa barn som utsatts för sexuellt utnyttjade och
våld. Ställningen för människohandelsoffer förbättras oavsett hur själva straffprocessen vid
människohandel avancerar. (s. 79 regeringsprogrammet)
Ett åtgärdsprogram för förebyggande av våld mot kvinnor ska utarbetas, där bland annat stödtjänsterna
för offer och antalet platser och resurserna på skyddshem ökas så att de motsvarar den nivå som
Europarådet förutsätter. En självständig och oberoende roll som rapportör om våld mot kvinnor kommer
att inrättas, och genomförandet av Istanbulfördraget säkerställas. Också våld mot män i alla dess former
ska förebyggas. (s. 92 regeringsprogrammet)
Tillsättande av rapportör om våld mot kvinnor 0,20 Miljoner euro (s. 215 regeringsprogrammet)
Motionen tillsänd Jämställdhetsutskottet och socialpolitiska utskottet för åtgärder.
.
17. Konsekvensbedömning av trådlös 5G
18. Mera 5G till landsbygden!
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Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att man i utvecklandet av 5G-nätverk försäkrar sig om att tillräcklig täckning finns både i
städer och på landsbygden
att vetenskapligt framtagen fakta står som bas när riskerna med ny teknologi utreds

Uppföljning: Frågan har synliggjorts genom seminarie i riksdagens infocenter i februari 2020, och via
pressmeddelande i juni 2020.

19. Nordiska samarbetet med politiska partier intensifieras
Partidagen beslöt att SFP arbetar för att
-

fortsättningsvis förstärker samarbetet med våra nordiska systerpartier
stöda och uppmuntra till samarbete mellan företagarnätverk i våra nordiska systerpartier

Uppföljning:Ett nordiskt partiledarmöte hölls i juni 2020. Internationella utskottet upprätthåller
kontakterna till våra nordiska systerpartier, partiets företagspolitiksa nätverk har påbörjat
verksamheten

20. Reformera värnplikten
Partidagen beslöt att SFP
-

verkar för att civiltjänsten blir mera ändamålsenlig
fortsätter arbeta för ett allmänt uppbåd för både kvinnor och män
arbetar för att tillräckliga resurser till försvaret garanteras så att ett tillräckligt antal
repövningdygn och ett tillräckligt antal utbildare garanteras
arbetar fram en modell för hur man kunde göra värnplikten mera jämställd

Uppföljning: Delvis i regeringsprogrammet
I början av regeringsperioden ska det tillsättas en brett sammansatt parlamentarisk kommitté som
utreder utvecklandet av den allmänna värnplikten och fullgörandet av skyldigheten att försvara landet.
Målet är att upprätthålla en hög försvarsvilja och stärka jämlikheten mellan medborgarna. (s. 94)
Antalet repetitionsövningar ska stegvis höjas under valperioden i takt med att antalet an-ställda inom
försvarsmakten ökar. Målet är en ökning med cirka 20 procent från nuvarande nivå fram till
regeringsperiodens slut. (s. 95)
Motionen tillsänd jämställdhetsutskottet för åtgärder.

21. Statens administrativa kostnader kan reduceras
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Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att det kontinuerliga arbetet med att effektivera budgeteringen och den ekonomiska
uppföljningen av statsbudgeten fortsätter

Uppföljning: Kontinuerlig uppföljning i regering och riksdag.

22. Synliggör Europeiska unionen!
Partidagen beslöt att:
-

SFP arbetar för att offentliga byggnader som flaggar med den finländska flaggan även parallellt
flaggar med Europeiska unionens flagga där det är möjligt
SFP som det mest EU-vänliga partiet i Finland där det är möjligt har EU-flaggan närvarande
jämsides med den finländska flaggan

Uppföljning: Uppföljning pågår.

23. Tillsättande av en äldreombudsman på riksnivå
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att en nationell äldreombudsman inrättas under kommande valperiod i enlighet med
regeringsprogrammet

Uppföljning: Regeringsprogrammet
En tjänst som ombudsman för äldreomsorgen samt en byrå för ombudsmannen kommer att inrättas. (s.
153)

24. Vakaumuksen mukaiset arkipyhät työlainsäädäntöön
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att man fortsättningsvis genom avtal kan stipulera andra lediga dagar än de vedertagna

Uppföljning: Motionen tillsänd arbetsmarknadspolitiska utskottet.

25. Att definiera och certifiera vårdkvalitet
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
12

-

att det finns tillräckliga kvalitetsnormer inom vården

Uppföljning: Regeringsprogrammet
Kvalitetsregister ska skapas, kundbelåtenheten förbättras och vården utvecklas i samarbete med
användarna. (s. 159 regeringsprogrammet)
Motionen tillsänd socialpolitiska utskottet för åtgärder.

26. Dags för resurser, inte nedskärningar, för förlossningsvården
Partidagen beslöt att att SFP arbetar för
-

att rekommendationerna som förbättrar mödravården i Finland verkställs i praktiken i
kommunerna
att kommunerna satsar mer på förlossningsförberedelse i samarbete med
förlossningssjukhusen
att stödet till familjer förbättras vid tidig hemkomst
att kommande föräldrar ska få besöka en förlossningsavdelning före förlossningen, t.ex. som en
del av de förlossningsförberedelsekurser som kommunerna erbjuder
att mödravården i Finland lyfts upp i dagspolitiken med utgångspunkt i att förutsägbarhet i
vården av gravida och födande kvinnor främjar trygghet och reproduktiv hälsa
att svenskspråkig service tillgodoses i tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt

Uppföljning: Delvis uppföljd i regeringens förslag till vårdlandskap där det konstateras att
vårdlandskapens obligatoriska organ inkluderar en nämnd för nationalspråken.
Motionen tillsänd socialpolitiska utskottet för åtgärder.

27. Finlandssvenskarnas grundlagsenliga rätt till sjukvård på sitt modersmål
Partidagen beslöt
-

-

att SFP fortsättningsvis arbetar för den svenskspråkiga befolkningens grundlagsenliga rätt till
svenskspråkig sjukvård.
att SFP arbetar för att förbättra arbetsförhållanden och lönesättning inom vårdyrkena både för
att motivera den utbildade arbetskraften att stanna kvar i yrket och i Finland och för att
underlätta rekryteringen till utbildningen och branschen.
att SFP arbetar för att samarbeta gränsöverskridande, t.ex. med Norge, för att trygga samernas
rätt till vård och omsorg på sitt modersmål.

Uppföljning: Delvis i regeringsprogrammet
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Tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna i systemet för social- och hälsotjänster ska stärkas i
praktiken. (s. 150)
Genom lagstiftning stärks självbestämmanderätten för personer som använder social- och
hälsovårdstjänster. Patient- och socialombudsmannens verksamhet ska förbättras. Tillgodoseendet av de
språkliga rättigheterna ska tryggas i praktiken, särskilt på svenska och samiska samt teckenspråk. (s.
149)
Regeringens förslag till vårdlandskap innehåller skrivelser som stöder svenskans ställning i enlighet med
motionen.
Motionen tillsänd socialpolitiska utskottet.

28. Förbjud kvinnlig könsstympning i lag
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

-

-

-

att kvinnlig könsstympning explicit förbjuds i lag
att det förebyggande arbetet mot kvinnlig könsstympning ges tillräckliga resurser som
möjliggör ett långsiktigt arbete.
att det görs satsningar på att sprida information till de grupper där könsstympning
förekommer dels om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk lagstiftning,
dels för att få en attitydförändring till stånd.
att nyanlända som kommer från länder där könsstympning förekommer, genast i början av
integrationsstigen informeras om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk
lagstiftning, också om personen förs utomlands för utförande av ingreppet.
att personal inom social- och hälsovården, så som barnmorskor, hälsovårdare och anställda
inom barnskyddet, samt övriga som i sitt yrke kommer i kontakt med flickor och kvinnor som
är i riskzonen för att drabbas eller redan har drabbats får information och utbildning om
könsstympning.
att det utarbetas tydliga instruktioner och modeller för personal inom social- och hälsovården
för hur de ska gå tillväga för att anmäla misstanke om könsstympning.

Uppföljning: Delvis i regeringsprogrammet
Resurserna för arbetet för att stoppa könsstympning ska tryggas. (s. 90)
Motionen tillsänd integrationspolitiska utskottet och jämställdhetsutskottet för åtgärder.

29. Hantering av elektroniskt bildmaterial inom social- och hälsovårdstjänster
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att det skapas en enhetlig praxis för behandling av elektroniskt bildmaterial inom social- och
hälsovårdstjänster
14

-

att användarna informeras om denna praxis genom tydliga och lättillgängliga nationella
anvisningar

Uppföljning: Motionen tillsänd socialpolitiska utskottet för åtgärder

30. Hälsoundersökning för seniorer
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

-

att särskilda seniorrådgivningstjänster finns tillgängliga i kommunerna för att stödja de äldres
funktionsförmåga, hälsa och självständiga boende med särskild vikt på hälsogranskning för
tiden efter pensionering
att det vid dessa rådgivningar finns hälso- och sjukvårdspersonal med insikter i gerontologi
och geriatrik

Uppföljning: Försök med seniorrådgivningar planeras av regeringen.
Motionen tillsänd socialpolitiska utskottet för åtgärder.

31. Kretssjukhusens roll som hälsocenter efter valet 2019
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att de mindre sjukhusens verksamhetsförutsättningar tryggas.
att också de mindre sjukhusen har rätt att utföra normala dagkirurgiska operationer och
upprätthålla allmän jour dygnet runt.
att Vasa Centralsjukuhus ska ha omfattande jour.

Uppföljning: Delvis i regeringsprogrammet
Vasa centralsjukhus ska bli ett sjukhus med omfattande jour. (s. 156)
Raseborgs sjukhus engagerade partiet stort, SFP:s representant i HUS styrelse agerade starkt, och en
mängd åtgärder genomfördes via SFP lokalt, regionalt och nationellt, dessvärre utan positivt resultat..

32. Lagstifta om ett tredje juridiskt kön
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att Finland lagstiftar om ett tredje juridiskt kön
att personbeteckningarna i Finland förnyas så att de är könsneutrala

Uppföljning: Delvis i regeringsprogrammet
15

Personbeteckningens könsbundenhet ska slopas i samband med förnyandet av personbeteckningen
utifrån finansministeriets utredning. (s. 89)
Motionen tillsänd socialpolitiska utskottet för åtgärder.

33. Utökad 6+6+6-modell för allas bästa
Partidagen beslöt att SFP fortsättningsvis arbetar för
-

att en familjeledighetsreform enligt 6+6+6 modellen genomförs i Finland

Uppföljning: Delvis i regeringsprogrammet
Tillsammans med arbetsmarknadens parter ska det genomföras en ambitiös familjeledig-hetsreform som
stöder familjernas välfärd. Målet är att familjeledigheterna och omsorgs-ansvaret ska delas jämnt mellan
båda föräldrarna, att jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet ska stärkas och att löneskillnaderna
mellan kvinnor och män ska minska. Reformen ska genomföras så att mammor och pappor får lika
många kvoterade månader. De inkomstrelaterade ledigheter som är kvoterade för pappor ska förlängas
utan någon förkortning av den andel som för närvarande kan användas av mammorna. Dessutom ska det
i familjeledigheterna ingå en föräldraledighetsperiod som kan disponeras enligt eget val. (s. 138)

34. Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt
Partidagen beslöt att att SFP arbetar för
-

-

att man fortsätter faktabaserat utreda HPV-prov som komplement till eller ersättare för papaprov.
att man i Finland erbjuder screening för cancer i livmoderhalsen för kvinnor i åldern 25 år och
uppåt utan övre åldersgräns och att yngre än 25 år fyllda erbjuds papa-provtagning ifall
personen är i riskgruppen.
att HPV-vaccinskyddet ökar och innefattar också pojkar.
att man fortsätter att öka kunskapen kring varför screeningarna mot livmoderhalscancer är
viktiga och riktar den särskilt till riskgrupperna.
att kvinnors smärta vid papa-provtagning tas på allvar i hälsovården.

Uppföljning: Delvis i regeringsprogrammet
För att främja förebyggande och stärka folkhälsan ska vaccinationsprogrammet (bland annat hpvvaccinering för pojkar) och screeningprogrammet (bland annat tarmcancer) utvidgas kontrollerat. (s.
150)
Motionen tillsänd socialpolitiska utskottet och jämställdhetsutskottet för åtgärder.
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35. Nu är det dags att höja pensionerna!
36. Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att garantipensionen höjs för att hjälpa de minst bemedlade pensionärerna
att indexfrysningen av folkpensionen slopas
att möjligheten till ett särskilt levnadskostnadsindex för pensionärer som bättre följer
kostnadsstegringen utreds

Uppföljning: Delvis i regeringsprogrammet
Regeringen använder 183 miljoner euro till att höja de lägsta pensionerna med ett nettobelopp på cirka
50 euro i månaden. Förhöjningen gäller uppskattningsvis månads-pensioner på upp till cirka 1 000 euro.
Förhöjningen genomförs via folkpensions- och garantipensionssystemen. (s. 163)
Indexförhöjningar görs i överensstämmelse med folkpensionsindex och konsumentprisindex (från
ingången av 2020). (s. 167)
Den 1 januari 2020 höjdes de skattefinansierade pensionerna för dem som har en liten pension genom
nivå- och indexhöjningar. Folkpensionens fulla belopp höjs med cirka 34 euro i månaden och
garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden. Cirka 609 000 pensionärer, vars hela pension är
lägre än 1 200-1 300 euro i månaden, får åtminstone en liten höjning av sin pension. (statsrådets
pressmeddelande 4.12.)
Indexfrysningen har slopats.

37. En timme till tåget
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att det uppgörs en långsiktig underhållsplan för landets hela vägnät
att det reserveras tillräckliga budgetmedel för att på sikt komma fram till ett hållbart
vägunderhåll
att underhåll av befintliga kommunikationsleder stärks

Uppföljning: Regeringsprogrammet
En permanent höjning av finansieringen av bastrafikledshållningen borgar för att det eftersatta
underhållet inte längre ökar och att det nuvarande eftersatta underhållet kan åtgärdas. Effekterna av
den tilläggsfinansiering som avsatts för att minska det eftersatta underhållet ska utvärderas årligen. (s.
114)
Regeringen lägger skyndsamt fram en tilläggsbudget genom vilken det bland annat inleds infraprojekt
som stärker hela landets konkurrenskraft och tillgänglighet, försnabbar spårtrafiken och minskar
underhållsskulden inom transportnätet. (s. 202)
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38. Förbättra järnvägen österut
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att förutsättningarna att använda tåget för pendling förbättras genom att existerande järnväg
underhålls på ett ändamålsenligt sätt
att östra kustbanan blir verklighet

Uppföljning: Delvis i regeringsprogrammet
Finland ska höja den nuvarande nivån på investeringar i järnvägstrafik och reparationer av
järnvägsinfrastruktur betydligt, så att även tvärgående och lågtrafikerade banor beaktas. (s. 113)
Antalet spårinvesteringar ska ökas från den nuvarande nivån genom större satsningar på spårtrafik. På
järnvägarna genomförs som en del av nivåhöjningen av bastrafikledshållningen åtgärder som ska ge
kortare restider och ökad trafiksäkerhet. (s. 114)

39. Säkrare väganslutningar till riksväg 25
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att de farliga väganslutningarna till riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs åtgärdas

Uppföljning: Delvis i tilläggsbudgeten 2020 där undergången under riksväg 25 i Läpp i Karis förverkligas

40. Lasku- maksumuistutus- ja velka-asiat koulun yhteiskuntaoppiin
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

-

att elever i grundskolan och studerande på andra stadiet, såväl i gymnasiet som i
yrkesutbildningen, får lära sig grundläggande ekonomiska färdigheter för att motarbeta
snabblånens negativa effekter
att information om hur man betalar räkningar, hur betalningspåminnelser fungerar och hur
kostnader för skulder uppstår ingår i undervisningen

Uppföljning: Delvis i regeringsprogrammet
Hållbar utveckling och miljöfostran, digitalisering, ekonomiska kunskaper och arbetslivs-kompetens samt
sexual- och jämställdhetsfostran ska uppmärksammas som genomgripande teman på de olika
utbildningsstadierna. (s. 177)
Motionen tillsänd utbildningspolitiska utskottet för åtgärder.
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41. Stärkt företagarpolitik i SFP
Partidagen beslöt
-

att Svenska folkpartiet fortsätter föra en aktiv företagspolitik och denna politik ska ges stärkt
synlighet
att partistyrelsen ges i uppgift att tillsätta ett företagspolitiskt nätverk

Uppföljning: SFP:s företagspolitiska närverk har tillsatts.

42. Oförutsedda, oproportionellt höjda skatter på naturaområden
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att fastighetsskatterna hålls på en rimlig nivå
att man ser över hur beskattningsvärdet, som utgör grunden för fastighetsskatten, räknas ut

Uppföljning: Regeringsprogrammet
Målet i fastighetsskattereformen är en reform där beskattningsvärdena i fastighetsbeskattningen som
helhet bättre återspeglar fastigheternas gängse värden. Vid beredningen av fastighetsskattereformen ska
bättre än nu beaktas både markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde.
Fastighetsskattereformen får inte leda till oskäliga ändringar i någons fastighetsskatt. (s. 28)

43. Styrelserepresentation för privatanställda
Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder

44. Mensa utan moms!
45. Sänk skatten för mens- och inkontinensskydd
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att produkter- och tjänster som åtnjuter nedsatt moms granskas
att mens-, inkontinensskydd och blöjor inkluderas bland produkter med den lägsta
momsskattesatsen

Uppföljning: Motionen tillsänd jämställdhetsutskottet och socialpoltiska utskottet för åtgärder.
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46. Ändring av det skattefria beloppet i arvskattelagen.
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att arvsskatten slopas på sikt och ersätts av en överlåtelseskatt

Uppföljning: Uppföljning pågår.

47. Ändring av dividend- och kapital skattelagen.
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
-

att årliga dividendinkomster upp till 1 000 euro befrias från skatt
att man utreder möjligheterna att gynna och uppmuntra småsparande

Uppföljning: Uppföljning pågår. Det blev möjligt att öppna aktiesparkonto i början av år 2020.
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5. PARTIFULLMÄKTIGE
Partifullmäktiges ordförande: Eva Biaudet, Helsingfors (vald för 2019-2020) Vice ordförande: Elin BlomqvistValtonen, Borgå (vald för 2019-2020)
Partifullmäktige sammanträdde i Vasa 9.6.2019 genast efter att partidagen avslutats. Under mötet valdes Eva
Biaudet till ordförande för partifullmäktige och Elin Blomqvist-Valtonen valdes till vice ordförande för
partifullmäktige. Även partistyrelsen valdes.
Partifullmäktige samlades i Lahtis 28-29.9.2019. Under mötet analyserades resultatet i riksdagsvalet och en analys av
väljarbeteendet. Partifullmäktige genomförde även grupparbete där bland annat synligheten mellan valen och
mångfalden i verksamheten diskuterades.
Partifullmäktige valda för perioden 2019 – 2021

Ordförande: Eva Biaudet
Vice ordförande: Elin Blomqvist-Valtonen

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Marlén Timonen, Karleby

Leif Jakobsson, Karleby

Niclas Sjöskog, Pedersöre

Johanna Holmäng, Pedersöre

Thomas Karv, Nykarleby

Elli Flén, Nykarleby

Christoffer Ingo, Korsholm

Johanna Nyman, Korsholm

Sofia Mitts-Björkblom, Korsnäs

Anna-Lena Kronqvist, Korsnäs

Pirjo Nylund, Kaskö

Jan-Anders Lundenius, Kaskö

Henrik Antfolk, Kristinestad

Tommy Englund, Kristinestad

Sari Somppi, Vasa

Terhi Lettelin, Korsholm

Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå

Patrik Björkman, Borgå

Christoffer Lindqvist, Grankulla

Tony Björk, Kyrkslätt

Kristian Rehnström, Vanda

Tanja von Knorring, Esbo

Filip Björklöf, Raseborg

Michael Nyberg, Raseborg

Heidi Seppälä, Vichtis

Mika Valli, Nurmijärvi

Christer Antell, Helsingfors

Christina Fraser, Helsingfors

Joakim Horsma, Helsingfors

Ira Grandén, Helsingfors

Niklas Rönnberg, Helsingfors

Martina Harms-Aalto, Helsingfors

Tomas Björkroth, Pargas

Anne Eriksson, Pargas

Anna-Karin Tötterman, Åbo

Kaj Wallenius, Åbo

Sammol Lukkari, Lappland

Albert Heikkilä, Uleåborg
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Ida-Maria Skytte, Svensk Ungdom

Calle Wikman, Svensk Ungdom

Anna Lindberg, Svensk Ungdom

Linnea Lindfors, Svensk Ungdom

Ann-Sofi Backgren, Svenska Kvinnoförbundet

Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundet

Ulrika Wallén, Tammerfors

Kim Rosqvist, Pyttis

Partifullmäktige valda för perioden 2018-2020
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Forsberg, Kronoby

Anne-Mie Ranta, Kronoby

Jan Ray, Larsmo

Åsa Björkman, Larsmo

Marcus Suojoki, Jakobstad

Brita Brännbacka-Brunell, Jakobstad

Lars-Erik Staffans, Vörå

Johanna Skarper, Vörå

Helena Boucht-Lindeman, Vasa

Reinhold Klockars, Vasa

Folke Storbacka, Malax

Ann-Helene Ståhl, Malax

Marianne Nyqvist-Mannsén, Närpes

Mats-Erik Viklund, Närpes

Jesse Mårtenson, Mörskom

Lotte-Marie Uutinen, Lovisa

Christel Liljeström, Sibbo

Clara Lindqvist, Sibbo

Nina af Hällström, Esbo

Jessica Lerche, Grankulla

Kaj Karlstedt, Ingå

Gunilla Starck, Raseborg

Heidi Himmanen, Lojo

Dick Carstens, Hangö

Ann-Louise Laaksonen, Helsingfors

Paul Taimitarha, Helsingfors

Björn Bonsdorff, Helsingfors

Karin Toyoda, Helsingfors

Eva Biaudet, Helsingfors

Peter Hackman, Helsingfors

Joachim Hesthammer, Åbo

Johanna Mantere, Åbo

Patrik Sjöblom, Kimitoön

Ghita Edmark, Kimitoön

Märta Marjamäki, Nådendal

Rolf Schwartz, Pargas

Nicholas Kujala, Svensk Ungdom

Richard Sundman, Svensk Ungdom

Benjamin Bergan, Svensk Ungdom

Ida-Marie Jungell, Svensk Ungdom

Lotta Keskinen, Svenska Kvinnoförbundet

Leena Nikkari-Östman, Svenska Kvinnoförbundet

Gunvor Brettschneider, Svenska Seniorer

Kjell Wennström, Svenska Seniorer

Anna Jungner-Nordgren, Svenska Kvinnoförbundet

Karin Palmén, Svenska Kvinnoförbundet
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Män: 24

Män: 19

Kvinnor: 22

Kvinnor: 27

6. PARTISTYRELSEN
Partistyrelsens ordförande:
Anna Maja Henriksson
Partiets viceordförande:
Silja Borgarsdóttir-Sandelin Henrik Wickström
Sandra Bergqvist
Övriga styrelsemedlemmar:
Martin Norrgård, kretsordförande Regina Koskinen, kretsordförande Dan Johansson, kretsordförande Cecilia
Ehrnrooth, kretsordförande
Frida Sigfrids, Svensk Ungdoms ordförande
Anna Jungner-Nordgren, Svenska kvinnoförbundets ordförande Ralf Skåtar
Anders Adlercreutz Mats Nylund Mikaela Björklund Mikaela Nylander
Personer med närvaro- och yttranderätt:
Nils Torvalds, europaparlamentariker
Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Stefan Svenfors (Finn Berg -13.6.2019), finansutskottets ordförande
Eva Biaudet, partifullmäktiges ordförande
Partisekreterare Fredrik Guseff har fungerat som föredragande.
Partistyrelsen har i regel sammankommit varannan vecka under arbetsåret. Under året har frågor relaterade till
regeringens arbete diskuterats. Partistyrelsen har påbörjat förberedelserna inför kommunalvalet.
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7. STADGEENLIGA UTSKOTTEN
Finansutskottet
Finansutskottets sammansättning är följande: Stefan Svenfors, ordförande, Sandra Bergqvist, Ann-Louise
Laaksonen, Eva Liljeblom, Mats Nylund, Johannes Schulman, Fredrik Guseff, sekreterare
Finansutskottets långvarige ordförande Finn Berg steg åt sidan under verksamhetsåret och till ny ordförande
valdes Stefan Svenfors.
Finansutskottet har sammanträtt två gånger under året.
Utskottet har för sin del godkänt både partiets budget och bokslut under verksamhetsåret, samt diskuterat
långtidsprognosen.
Organisationsutskottet
Organisationsutskottets sammansättning under våren 2019 var följande:
Sandra Bergqvist (ordförande), Ghita Edmark, Ira Grandén, Bosse Lönnqvist, Solveig Halonen, Nina Lindholm,
Camilla Wikman, Jesper Vikström, Gustav Båsk.
Sekreterare: Maria Grundström
Kretsarnas personal har även kallats till mötena.
Organisationsutskottet arrangerade på våren 2019 en organisationstävling där vinnarna premieras på partidagen.
Vinnarna i de olika kategorierna var:
Årets lokalavdelning: SFP i Purmo Årets kampanjsuccé: SFP i Pargas Årets kampanjsuccé: SFP i
Nykarleby
Årets nytänkande: Svenska Kvinnoförbundet
Årets SFP-gärning: Svensk Ungdom
Organisationsutskottets sammansättning från och med oktober 2019 var Henrik Wickström (ordförande), Samuel
Broman, Ghita Edmark, Ira Grandén, Lotta Keskinen, Stefan Mannsén, Bosse Lönnqvist, Håkan Sandell ,.Kjell
Wennström.
Sekreterare: Maria Grundström
Kretsens personal har även kallats till mötena.
Utskottet har under vintern 2019-2020 diskuterat ingående kring medlemsvärvning och medlemsvård.
Organisationsutskottets ordförande hade ett följebrev med i utskicket av den nya medlemsvärvningsmanualen
som sändes till lokalavdelningsordföranden. Brevet lyfte upp vikten av kontinuerlig medlemsvärvning samt
medlemsvård. Utskottet planerar en nationell medlemsvärvningskampanj till hösten 2020.
Utskottet har diskuterat vikten av att partiets eldsjälar som jobbar i lokalavdelningarna lyftes fram och även får
utbildning. Samarbete med Svenska Bildningsförbundet bör diskuteras gällande detta.
Utskottet planerade även en nationell träff för lokalavdelningsordföranden vilken tyvärr rann ut i sanden pga
corona-situationen i landet.
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8. BEREDNINGSORGANEN
Miljöutskottet:
Ordförande: Anders Adlercreutz. Medlemmar: Elin Andersson, Allan Buss, Peter Edén, Laura Fagerlund, Mikael
Frejman, Heidi Himmanen, Juho Kukkasmäki, Markus Lassheikki, Teresa Lindholm, Peter Mattjus, John
Pelkonen, Linda Pellfolk, Anders Portin, Stefan Svanfeldt, Marina von Weissenberg, Calle Wikman, Anna
Övergaard. Sekreterare: Crista Grönroos.
Utskottets verksamhet har varit vilande under året. Utskottets roll är att följa upp partiets klimatpolitiska program
och partidagsmotioner som tangerar miljö- och klimatpolitik, diskutera aktuella frågor inom sitt
verksamhetsområde, organisera evenemang och diskussionstillfällen om olika aktuella miljö- och
klimatpolitiska teman, ta initiativ till ståndpunkter och bistå partistyrelsen med att bereda ställningstaganden
gällande miljö- och klimatpolitik, samt fungera som remissorgan.
Utbildningspolitiska utskottet:
Ordförande: Mikko Ollikainen. Medlemmar: Anne Ahlefelt, Isabella Alén, Tomas Björkroth, Michael von
Bogulawski, Brita Brännbacka-Brunell, Rabbe Ede, Charlotte Granberg-Haakana, Ulla Granfors, Martina HarmsAalto, Tyko Hertzberg, Runa Ismark, Lena Johansson, Patrik Karlsson, Hanna Lönnfors, Leena NikkariÖstman, Anna Nylund, Christer Rosengren, Barbro Schauman, Ann-Sofie Smeds-Nylund, Ulf Sourander, Tove
Örsted. Sekreterare: Johannes Wilson.
Det finns mycket aktuellt inom utbildningspolitiken i koppling till både regeringsprogrammet och den
politiska debatten. Den planerade utvidgade läroplikten är en stor förändring i vårt utbildningssystem. Utskottet
följer noggrant med situationen och har även haft besök av undervisningsministern för att diskutera ärendet.
Den utbildningspolitiska redogörelsen som är under arbete är viktig. I den här frågan är utskottet intresserade
av hur man ser över den svenskspråkiga utbildningen och kommer ävenledes ha ett möte med ansvariga
utredningsperson. En tredje större helhet är kontinuerligt lärande. Förutom dessa tre punkter har även
kommunalvalet och kommunalvalsprogrammet gällande utbildning en central roll. Övriga ärenden som
behandlats: småbarnspedagogiken i Helsingfors, specialundervisningen, lärarsituationen och språkbadsskolor.
Socialpolitiska utskottet
Socialpolitiska utskottet har under tidsperioden december 2019 till maj 2020 bestått av följande medlemmar:
Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (ordf.), Anna Aintila, Eivor Back, Johan Berg, Johanna Borg, Gunvor
Brettschneider, Cecilia Ehrnrooth, Hans Frantz, Eva-Lena Gästrin, Anna-Lena Karlsson- Finne, Märta
Marjamäki, Björn Månsson, Nicolas Sjöberg, Pia-Lisa Sundell, Kjell Wennström och Kim Yli-Pelkola.
Riksdagsassistent Vilhelm Forss har fungerat som sekreterare för utskottet.
På grund av pågående coronaepidemi har utskottet sammankallats till ett virtuellt möte. På mötet diskuterades
framför allt situationen med coronaepidemin och jobbet med vård – och landskapsreformen.
Utskottet finns också till för att hjälpa till med motionsberedningen inför partidagen.
Integrationspolitiska utskottet
Det integrationspolitiska utskottet har under verksamhetsåret 2019–2020 bestått av följande medlemmar: Ramieza
Mahdi, ordförande, Catharina von Schoultz, Claudia Nystrand
Alexandr Kliucharev Foy, Lars Nyberg, Nina Stubb, Katinka von Kraemer, Tanja Ljungqvist
Annica Riddar, Nina Berg, Sofia Mitts-Björkblom, Byoma Tamrakar, Ida-Maria Skytte. Sekreterare: Charlotta
Rosenlöf (fram till april 2020) och Emina Arnautovic under resten av verksamhetsåret.
Utskottet samlades fysisk två gånger under verksamhetsåret och upprätthöll virtuellkontakt med varandra under
resten av verksamhetsåret. Utskottets medlemmar har aktiv deltagit i samhällsdebatten via olika sorts medier och
möten. Uppföljning av partidagens motioner var ett av utskottets uppdrag under året. En lyckad SOME kampanj
genomfördes under Röda Korsets vecka mot rasism i mars 2020. Under våren 2020 prioriterade utskottet
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kommunalvalet 2021 och vikten att på olika sätt höja valdeltagandet bland invandrarna samt inkludera dem mera i
partiets verksamhet.
Internationella utskottet
Mats Löfström har fungerat som ordförande för Internationella utskottet. Övriga medlemmar är Filip HamroDrotz, Filip Björklöf, Johanna Liinamaa, Christer Hummelstedt, Johanna Holmäng, Sari Somppi, Samuel
Broman, Marjo Österdahl, Anna Jungner-Nordgren, Tanja Ljungqvist, Laura Fagerlund, Nicholas Kujala,
Karin Toyoda, Ville Kohvakka, Janne Salonen samt Björn Bonsdorff, Liberal Praktik, Nils Torvalds, MEP, Lena
Höglund, LYMEC, Ida- Maria Skytte, LYMEC, Beata Björkvall, Europaparlamentet, Danica Vihinen,
Europaparlamentet, Astrid Thors, Liberal International.
Andreas Elfving har fungerat som partiets internationella sekreterare.
Internationella utskottet har samlats två gånger under arbetsåret.
Våra internationella samarbetspartners evenemang bevakades enlig följande:
•
•

•
•

ALDE partiets Council möte i Zürich, Schweiz, 28.6.2019, SFP representerades av Mats Löfström och
Beata Björkvall.
ALDR kongressen i Aten, Grekland, 24-26.10.2019, SFP representerades av
Nils Torvalds, Veronica Rehn-Kivi, Eva Biaudet, Andreas Elfving, Anna Jungner-Nordgren, Beata
Björkvall och Frida Sigfrids.
Liberal International exekutivkommittémöte i London, England, 5.7.2019, SFP representerades av Astrid
Thors, Henrik Wickström och Laura Fagerlund.
Liberal International exekutivkommittémöte i Féz, Marocko, 22.11.2019. SFP representerades av Astrid
Thors, Henrik Wickström och Andreas Elfving.

ALDE Party
ALDE partiet samlar Europas liberala partier, både inom och utanför EU. I Europaparlamentet är ingår
ALDE-partiets representanter i Renew Europe gruppen. Samarbetet mellan SFP och ALDE-partiet är gott.
Mats Löfström sitter i ALDE partiets finanskommitté.
Liberal International
Liberal International är en sammanslutning av cirka 100 liberala partier från hela världen. Kontakten också till
LI har varit god under verksamhetsåret. Astrid Thors sitter i styrelsen för Liberal International, och
fungerar som ordförande för människorättskommittén.
Jämställdhetsutskottet
Utskottets har samlats till ett möte under verksamhetsåret. Ingen ordförande har valts.
Utskottets medlemmar är Anita Westerholm, Werner Orre, Tanja von Knorring, Alexandra Back, Jonas Rönnqvist,
Marianne Nyqvist-Mannsén, Cecilia Löfholm, Sebastian Holmgård, Anna Jungner-Nordgren, Heidi Svartsjö, Sanna
Honkonen, Mira Bäck, Karin Palmén, Björn Bonsdorff samt Andreas Elfving, sekreterare
Arbetsmarknadspolitiska utskottet
Medlemmar (fram till 10.10.2019):
Armi Murto (ordförande), Joachim Hesthammer, Lotte Granberg-Haakana, Staffan Sundström, Ann- Louise
Laaksonen, Edward Blomstedt, Viviann Westermark, Cecilia Ehrnrooth, Andreas Back, Mats Nyman, Caj-Erik
Karp, Niklas Geust, Yngve Storsved, Åke Finne, Wilhelm von Nandelstadh, Lisa Palm och Christoffer Hällfors
(sekreterare)
Medlemmar (fr.o.m. 10.10.2019):
Elin Blomqvist-Valtonen (ordförande), Niklas Lindholm, Åke Finne, Markus Blomquist, Anna-Karin Tötterman,
Caj-Erik Karp, Yngve Storsved, Ann-Louise Laaksonen, Anu Huusko, Mi Adolfsson, André Martinez, Edward
Blomstedt och Christoffer Hällfors (sekreterare)
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Utskottet har startat sin verksamhet på nytt under början av året 2020. Utskottet hade sitt första möte
22.1.2020, i den nyvalda konstellationen, var utskottet godkände sin verksamhetsplan för mandatperioden samt
diskuterade olika aktuella frågor inom arbetsmarknadspolitiken. Utskottets roll är att följa upp partiets
arbetslivsprogram, följa upp partiets åsikt i program gällande företagsamhet och arbetsliv, diskutera aktuella
frågor inom arbetsmarknaden tillsammans (företagar-/arbetsgivar- och arbetstagarsidan), ta initiativ till SFPståndpunkter i arbetsmarknadspolitiska ärenden, bistå partistyrelsen med ställningstaganden och fungera som
remissorgan.
Näringslivsrådet
Näringslivsrådet under ledning av bergsrådet Ole Johansson sammankom 27.november 2019 på Svenska Klubben i
Helsingfors.
Temat för träffen var sysselsättning, tillgång till arbetskraft och avlägsnande av sysselsättningshinder.
Inledningsanföranden hålls av partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, statssekreteraren som kanslichef
Martti Hetemäki och VD och koncernchef Christoph Vitzthum. Efter anförandena följde en livlig och konstruktiv
diskussion om regeringsprogrammet och näringslivets verksamhetsförutsättningar. Ett trettiotal nyckelpersoner från olika
arbetsgivarföretag deltog.

Kommissionen för utmärkelser
Ordförande: Håkan Antfolk. Medlemmar: Björn Fant, Gunilla Granberg, Nina Björkman-Nystén, Carola
Sundqvist. Sekreterare: Malin Karlsson
Kommissionen för utmärkelser sammanträdde den 11.3.2020 och beviljade 57 utmärkelser åt aktiva inom Svenska
folkpartiet.

9. PRESSMEDDELANDEN
Blomqvist: Jord- och skogsbruket är en del av lösningen i kampen mot klimatförändringen 09.01.2019
I det finländska skogsbruket har man gjort klimatgärningar redan under hundra års tid konstaterade Svenska
riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist i dag i en klimatpanel ordnad av Maaseudun Tulevaisuus och
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
– Våra välskötta skogar är vår största och viktigaste kolsänka. Skogsskötseln i Finland har på många sätt varit och är
fortfarande en framgångssaga. Vi har under de senaste 100 åren lyckats öka tillväxten och virkesinnehållet i våra skogar. Det
har varit av stor betydelse för samhällsekonomin, men det har också varit en stor klimatgärning, säger Blomqvist.
– För att bromsa klimatförändringen är det viktigt att vi kan öka kolbindningen både inom skogsbruket och i jordbruket. Vi
behöver ändå ännu mer forskning och kunskap om speciellt hur vi bättre kan binda kol i odlingsmarken. De enskilda
skogsägarna behöver också ha tillräckliga ekonomiska incitament för att utföra alla åtgärder i skogen som krävs för att öka
tillväxten i skogarna, säger Blomqvist.
I klimatpanelen var de olika partierna eniga om många frågor.
– Klimatförändringen är en ödesfråga för mänskligheten och klimatpolitiken är en av de centrala valfrågorna i vår.
Åtgärderna brådskar för att bromsa klimatförändringen. Därför skulle en så stor enighet som möjligt mellan partierna vara
önskvärd och skapa förutsättningar för ambitiösa skrivningar om klimatpolitiken i nästa regeringsprogram, säger Blomqvist.

Rehn-Kivi: Höjning av kundavgifter bestraffar de mest utsatta 09.01.2019
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– Mindre bemedlade personer, barnfamiljer och pensionärer med låga inkomster kommer att få det extra tungt om de nya
kundavgifterna blir verklighet, säger social- och hälsovårdsutskottets medlem och SFP:s riksdagsledamot Veronica RehnKivi.
Riksdagen diskuterar idag regeringens lagförslag om kundavgifter i social- och hälsovårdsreformen. För tillfället betalar
patienten för högst tre besök hos läkare i en hälsocentral, à 20,60 euro, sammanlagt maximalt 61,80 euro per år. Alternativt
kan man ha en årsavgift på 41,20 euro som täcker alla läkarbesök på en hälsocentral oberoende av hur många gånger man
anlitar läkaren.
– Nu föreslår regeringen att avgiftsgränsen slopas och kvar blir endast engångsavgiften på 20,60 euro per besök. Med andra
ord, om du går till läkaren en gång per månad kommer räkningen i fortsättningen att vara 247,20 euro per år. Det är en
enorm kostnadsökning, säger Rehn-Kivi.
Höjningen av kundavgifter kommer i praktiken att drabba de mest utsatta.
– Samtidigt som regeringen höjer på de årliga läkaravgifterna har vi över 300 000 vårdavgiftsräkningar som går till utmätning
varje år. De som är mest utsatta i vårt samhälle kommer att få det ännu svårare, säger Rehn-Kivi.
– Det har funnits och kommer att finnas en möjlighet att nedsätta eller efterskänka klientavgifter om de hotar personens
förmåga att klara sig på egen hand. I praktiken har detta skett ytterst sällan. SFP har föreslagit att man skulle införa ett
gemensamt kostnadstak för klientavgifter, resekostnader och läkemedel. Det borde ha gjorts nu i denna revidering av
kundavgiftslagen, säger Rehn-Kivi.

Henriksson: Finland borde frångå fossila bränslen under 2030-talet 10.01.2019
En förändring av vår energiproduktion är avgörande för att tackla klimatförändringen.
– Vi i SFP anser att Finland under 2030-talet borde frångå fossila bränslen inom energiproduktionen och samtidigt påverka
EU att gå i samma riktning. För att lyckas med detta spelar innovation och forskning, ny teknik, smarta lösningar och
energieffektivering överlag en avgörande roll, samtidigt som vi övergår till förnyelsebara energiformer, säger SFP:s
partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
De flesta riksdagspartierna kom nyligen överens om gemensamma klimatpolitiska linjedragningar för Finland. Begränsningen
av temperaturökningen till 1,5 grader var en övergripande målsättning.
– Det ligger i hela mänsklighetens intresse att stävja temperaturökningen till max 1,5 grader, för att undvika förödande
konsekvenser för såväl naturen som människan. Här behövs en politisk vilja som sträcker sig över länder och kontinenter.
Globala problem behöver globala lösningar. Men det är viktigt att vi i Finland, Norden och EU är med och driver
utvecklingen åt rätt håll.
Henriksson: Välkommet besked av minister Saarikko om dagkirurgins möjligheter i Jakobstad 10.01.2019
– Idag på riksdagens frågetimme kom hoppfulla besked gällande möjligheterna att återuppta dagkirurgin i Jakobstad, säger
partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
Saarikkos besked kom under riksdagens frågetimme i samband med ett svar till Veronica Rehn-Kivis fråga om
kretssjukhusens möjligheter att få utföra dagkirurgi och den tidsgräns på 30 minuter till närmaste sjukhus med samjour dygnet
runt. Saarikko svarade att hon uppfattar förslaget så att det skulle möjliggöra att det som SFP:s partiordförande efterlyst,
kunde bli verklighet för Jakobstad.
– Jag är oerhört glad över detta svar från minister Saarikko. Jag tar detta som ett löfte att regeringen och ministeriet nu
kommer att möjliggöra att dagkirurgin återupptas på Jakobstads sjukhus. Samtidigt anser jag att regeringen borde frångå den
konstgjorda tidsgränsen på 30 minuter. Då skulle alla sjukhus i landet behandlas jämlikt och det vore det mest rättvisa och
jämlika med tanke på patienterna.
Biaudet: En blind byråkrati får inte avgöra Lappvikens öde 11.01.2019
Riksdagsledamot och Helsingfors fullmäktigeledamot Eva Biaudet kräver att Lappvikens verksamhet för att främja
mentalhälsa ska bevaras.
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Riksdagsledamot och Helsingfors fullmäktigeledamot Eva Biaudet kräver att Lappvikens verksamhet för att främja
mentalhälsa ska bevaras.
– Jag utgår ifrån att Helsingfors stad i förhandlingarna tryggar verksamheten och att stadsmiljönämndens politiker nästa
vecka godkänner det erbjudande som hyresgästen Lappvikens Källa och småföretagen kommit med, säger Eva Biaudet.
– Människan måste ligga i fokus då politiska beslut fattas, inte byråkratin. Nu måste vi rädda Lappvikens miljö och dess
verksamhet för främjande av mental hälsa! Arbetets värde är omätbart, säger Eva Biaudet.
– SFP vill trygga den unika miljö som Lappviken erbjuder för både organisationer och företagare. Denna
uppsägningsprocess i stadens byråkrati har verkligen varit utan rim och reson. Stadspolitiken måste ha människorna i fokus.
En blind byråkrati får inte avgöra Lappvikens öde.
Höjda patientavgifter kommer att ha förödande konsekvenser, varnar Henriksson 11.01.2019
– Regeringens förslag om att höja kundavgifterna i social- och hälsovården är ansvarslöst och slår hårt mot de som är
mest utsatta i vårt samhälle säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
För tillfället betalar patienten för högst tre besök hos läkare i en hälsocentral, 20,60 euro per besök, sammanlagt
maximalt 61,80 euro per år. Alternativt kan man ha en årsavgift på 41,20 euro som täcker alla läkarbesök på en
hälsocentral oberoende av hur många gånger man anlitar läkaren. Nu föreslår regeringen att avgiftsgränsen slopas och kvar
blir endast engångsavgiften på 20,60 euro per besök. Det vill säga man betalar hädanefter för varje besök.– Det här slår
extremt hårt mot tex pensionärer med mycket låga pensioner och som ofta behöver vård. Ett vårdbesök i månaden
skulle på årsnivå betyda 247,2 euro. Regeringen räcker en kall hand till dem som behöver mycket vård. Den här typens
förslag för utvecklingen i helt fel riktning, istället för att minska på klyftorna i samhället , ökar man dem medvetet, säger
Anna-Maja Henriksson.
Idag klimatstrejkar många av vårt lands ungdomar. De strejkar för att uppmana politiker och företagschefer att börja fatta
klimatsmarta beslut.
– Jag lyfter på hatten åt dem och jag vill lyssna på dem, jag är helt säker att vi alla vill lyssna. Och inte bara det, utan vi vill ta
våra kloka ungdomars uppmaning på allvar, för att skrida från ord till handling. Klimatuppvärmningen är en av
mänsklighetens största utmaningar, säger Anna-Maja Henriksson.
Klimatuppvärmningen måste stanna vid högst 1,5 grader. För att uppnå denna helt nödvändiga målsättning, måste Finland
vara tillräckligt ambitiös. Finland ska år 2035 vara koldioxidneutralt, avslutade Henriksson.
Partiordförande Anna-Maja Henriksson höll ett linjetal på partifullmäktigemöte i Helsingfors idag. Blomqvist: Nya investeringar i Koverhar hamn ökar
trycket på järnvägens elektrifiering 15.01.2019
Riksdagsledamot Thomas Blomqvist gläds över intentionsavtalet mellan Hangö Hamn och hamnoperatören Oy M.
Rauanheimo Ab som vill utveckla Koverhar hamn för bulktrafik.
– Det är en mycket god och välkommen nyhet att Hangö Hamn och hamnoperatören Rauanheimo Ab vill utveckla och
investera i Koverhar hamn. Största delen av bulktransporterna till och från hamnen använder järnvägen och
avtalsparterna förutsätter att Hangö—Hyvinge-banans elektrifiering nu borde förverkligas så snabbt som möjligt, säger
Blomqvist.
– Infrastrukturen måste nu utvecklas för att svara mot de behov hamnverksamheten har och för att skapa bättre
förutsättningar för en positiv utveckling av vår region. Nu måste Hangö—Hyvinge-banan elektrifieras, säger Blomqvist.

Torvalds: Viktigt att EU stöder investeringar i ekonomiskt och ekologiskt hållbara projekt 15.01.2019
Investeringsprogrammet InvestEU ska under de kommande åren 2021-2027 öka på investeringarna, med fokus på att
investera mera i ekonomiskt och ekologiskt hållbara projekt. Det konstaterar Europaparlamentariker Nils Torvalds
(SFP/ALDE) inför onsdagens omröstning.
– Jag vill att EU ska vara världsledande inom innovation och utveckling, och för att det ska vara möjligt behöver vi program
som InvestEU, säger Torvalds. Det är dags att vi skapar ett ramverk för att använda EU-medel som sporrar till innovativt
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tänkande och tar tillvara den anda av nytänk som finns runt om i EU.
InvestEU är en del av den fleråriga budgetramen och erbjuder säkerheter för projektfinansiering. Programmet säkerställer att
lovande projekt får garantier för sin finansiering, vilket möjliggör att de genomförs.
Torvalds, som förhandlat fram programhelheten som den liberala ALDE-gruppens representant, betonar ändå en viktig
hållbarhetsaspekt:
– För att försäkra oss om att pengarna används i enlighet med EU:s prioriteringar, har vi även förhandlat fram en
mekanism som kontrollerar att alla investeringar som stöds är både ekonomiskt och ekologiskt hållbara, understryker
Torvalds. InvestEU är ett väldigt viktigt instrument för att styra den ekonomiska utvecklingen i en hållbar riktning. Vi vill ha
mera investeringar, men utan att tumma på våra principer om ekonomisk och framförallt ekologiskt hållbarhet, slår
Torvalds fast.
Omröstningen i Europaparlamentet äger rum på onsdag den 15 januari 2019. Omröstningen fastställer
Europaparlamentets position, varefter lagförslaget går vidare till trepartsförhandlingar mellan Europaparlamentet, EU-rådet
och kommissionen.
Adlercreutz: Vi behöver EU för att lösa klimatförändringen 15.01.2019
På onsdagen diskuteras klimatförändringen och den globala vågen av utdöende arter i riksdagen. SFP:s vice ordförande och
riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att Finland ska kunna se klimatförändringen som en positiv utmaning och
betonar vikten av gemensamma insatser på EU-nivå.
– Klimatförändringen väntar inte. Här är samarbetet på EU-nivå mycket viktigt och Finland ska vara en drivande kraft för att
bidra till att bekämpa klimatförändringen både på nationell och på global nivå. Samtidigt som Brexit ser ut att förverkligas
och vissa populistiska röster vill lyfta fram EU som ett problem är det skäl att minnas att vi behöver EU för att klara av
klimatutmaningen, säger Adlercreutz.
SFP kommer inom kort ut med sitt klimatprogram.
– Vår synpunkt i de centrala frågorna är klar: Finlands ska var klimatneutralt år 2035, kolkraften ska fasas ut på 2020- talet och
övriga fossila bränslen ur energiproduktionen på 2030-talet. För Finland ska det här ses som en positiv utmaning: genom
att vara ambitiösa skapar vi en hemmamarknad för vår cleantech-industri samtidigt som vi stöder våra exportsträvanden.
– Ungdomarna som organiserade förra fredagens klimatstrejk gjorde en beundransvärd insats. Det är bra att
klimatfrågorna fortsättningsvis är högt på agendan i Finland och jag hoppas att vårens riksdagsval blir ett klimatval.
Blomqvist om sexualbrotten: Konkret tilläggsbudget behövs som ger fler nätpoliser och bättre förebyggande åtgärder
15.01.2019
Det finns orsak att skärpa minimistraffen för sexualbrott, i synnerhet när det gäller brott som begåtts mot minderåriga.
Det säger gruppordförande Thomas Blomqvist efter att riksdagsgrupperna på tisdagen enats om gemensamma linjer för att
lugna läget.
– De brott som har begåtts nu senast i Uleåborg är fruktansvärda och helt oacceptabla. SFP har redan tidigare ansett att
straffen för sexualbrott borde skärpas och vi har verkligen ingen orsak att ändra på vår uppfattning.
Blomqvist fick på gruppledarmötet stöd för sitt förslag om att regeringen borde konkret öka resurserna som stärker det
förebyggande arbetet.
– Medborgarna är oroliga och därför behövs större satsningar på nätpoliser som kan förebygga brott och skydda barn och
unga. Vi behöver socialarbetare som arbetar i den verklighet på nätet där barn och unga lever. Vi måste också fokusera på
eftervården av våldtäktsoffren.
Enligt Blomqvist visar den senaste tidens händelser att Finland till väsentliga delar har misslyckats i integreringen av invandrare.
– Vi måste satsa både på upplysning och se till att integreringen fungerar bättre, säger han.
Goda nyheter för kustregionerna: EU-parlamentet omkullkastar kommissionens ofördelaktiga förslag 16.01.2019
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Europaparlamentet röstade på onsdag 16.1 om de nya reglerna för det Europeiska territoriella samarbetet (ETS). De
finländska Europaparlamentarikerna Nils Torvalds (SFP/ALDE) och Elsi Katainen (Cent./ALDE) är nöjda med
slutresultatet. De har motsatt sig det förslag som kommissionen publicerade förra våren, som hade favoriserat gränser på
land framom gränser som sträcker sig över havsområden.
Enligt kommissionens förslag skulle endast samarbeten över havsområden som förenas med en fast länk, som
exempelvis en bro eller en tunnel ingå i programmet. Finland, vars gränser främst sträcker sig över hav, hade varit en tydlig
förlorare under kommissionens förslag. EU-parlamentet kräver nu att havs- och landsgränser behandlas likvärdigt.
ETS-förordningen styr och finansierar program som sträcker sig över EU-medlemsländernas gränser. Målet med programmet
är att utveckla lösningar på gemensamma utmaningar, som exempelvis den cirkulära ekonomin och rörlighet.
Elsi Katainen har under hösten arbetat med lagförslaget i parlamentets utskott för regionala frågor:
– Kommissionens förslag försatte medlemsländerna i en ojämlik position beroende på hur gränserna ser ut.
Möjligheterna för medlemsländer som Finland, Sverige och Estland, som till stor del har kustgränser, att ta del av
programmen hade försvagats. Det är lagstiftarens uppgift att se till att alla medlemsländer har lika möjligheter att ta del av
program som dessa, berättar Katainen.
– Interreg-programmen är en väldigt viktig hörnsten för den europeiska gemenskapen. Genom de här programmen kan
människor och organisationer tillsammans hitta lokala lösningar på utmaningar som sträcker sig över landsgränserna. Om
vi hade tillåtit kommissionens förslag att gå igenom, hade samarbetsprojekt över havsgränser varit omöjliga att verkställa. Det
här lyckades vi till all lycka undvika, slår Torvalds fast.
I EU-parlamentet skrevs lagtexten om så, att gränser över hav likställs med gränser över landområden. Parlamentet godkände
förordningen med rösterna 570 – 80. Den finländska MEP-duon tycker att det är positivt att signalerna från regionerna
hörsammades i parlamentet:
– I regionerna finns det en lång historia och erfarenhet av samarbete kring Östersjön. Det är också tack vare de finländska
aktörerna i regionerna och deras engagemang och påverkningsarbete, som också andra kustländer i EU kommer att kunna dra
nytta av de här gränsöverskridande programmen, berömmer Torvalds och Katainen.

Europaparlamentet godkänner Torvalds-rapporten – ett kliv mot en ännu stabilare bankunion 16.01.2019
Europaparlamentet har idag godkänt den s.k. Torvalds-rapporten om bankunionens framtid med rösterna 497 för och
125 mot. Rapporten är med det bekräftad som hela parlamentets position. Europaparlamentariker Nils Torvalds
(SFP/ALDE) är nöjd med slutresultatet.
– Redan under 60-, 70- och 80-talet såg vi vilken röra olika valutor och regleringar skapar i systemet, säger Torvalds. Också när
den senaste krisen slog till 2007-2008 kunde vi se hur EU:s banksektor inte stod rustad för att hantera ett skakigt läge. En
gemensam bankunion är därför oerhört viktig för den ekonomiska stabiliteten i Europa. Genom det gemensamma
regelverket kan vi begränsa riskerna men också öka förtroendet för banksystemet i EU, och där igenom för hela den inre
marknaden.
Torvalds-rapporten understryker bankunionens betydelse för en fungerande inre marknad med lika spelregler och ökad
förutsebarhet för alla. Torvalds understryker även de positiva effekterna som bankunionen har haft för Finland.
– För Finlands del har bankunionen varit lyckad, och bevis på bankunionens framgång såg vi senast då Nordea meddelade att
de flyttar sitt huvudkontor till Finland. Som medlem i bankunionen kan ett medlemsland erbjuda stabilitet för investerare och
låntagare.
I rapporten uppmanar man även till åtgärder på de områden där bankunionen ännu inte är fullständig. Speciellt viktigt är
tillsynen av banksektorn, begränsande av riskfyllda lån i bankerna följt av en gemensam stabilitetsmekanism. Genom
åtgärder på de här områdena kan man effektivt förebygga liknande bankkriser som den under åren 2008-2009.
– Även om vi är på god väg finns det fortfarande mycket kvar att göra för att försäkra oss om stabiliteten inom banksektorn,
poängterar Torvalds. Det finns fortfarande banker i riskzonen på ECB:s lista, samtidigt som Italien fortsätter att öka på sin
statsskuld. Dessutom står Brexit bakom knuten. Av de här orsakerna är det viktigt att kommissionen går vidare med att
utveckla den europeiska stabilitetsmekanismen, slår Torvalds fast.
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Annex:
Torvalds-rapportens viktigaste punkter:
– Välkomnar de framgångar och bankunionen har uppnått hittills.
– Konstaterar att ett av syftena med bankunionen är att bevara en mångfald av olika, hållbara affärsmodeller i banksektorn
eftersom konkurrens och valmöjligheter det gynnar konsumenterna.
– Understryker vikten av transparens för de olika tillsyns- och resolutionsmyndigheterna.
– Konstaterar att de senaste avslöjandena om penningtvätt i EU:s banksektor är djupt problematiska och att en gemensam
EU-strategi är nödvändig för att tackla dessa problem.
– Understryker att statspapper inte kan ses som en riskfri tillgång för banker.
– Gläds över att mängden nödlidande lån i EU:s banker har minskat men uttrycker samtidigt oro över att det fortfarande
finns många av dessa kvar i systemet, speciellt i vissa länder.
– Begär att den Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) ska reformeras för att kunna erbjuda effektivt stöd vid en kris men
påminner samtidigt under att det måste ske på grundval av strikta villkor som garanterar ett ansvarsfullt agerande.
– Noterar arbetet med kring en europeisk insättningsgaranti (EDIS), understryker vikten av att fortsätta det arbetet och
konstaterar att det finns fördelar både med riskdelning och ökad riskminskning.
Barnskyddslagtiftningen bör garantera eftervård tills man fyller 25 år 17.01.2019
Enligt den nuvarande barnskyddslagstiftningen är kommunerna skyldiga att ordna eftervård för unga som varit
omhändertagna tills de fyller 21.
– Syftet med eftervården är att underlätta ungas steg ut i samhället. Den nuvarande åldersgränsen är för låg vilket bidrar till ökad
risk för utslagning, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
Unga som är kunder inom barnskyddet behöver ofta extra stöd när det gäller att bli självständiga och att ta steget ut i
samhället och börja sina egna liv. Eftervården till unga innehåller b.la. stöd i studierna, hjälp i att få jobb samt personlig
handledning i vardagen.
I dagens läge marginaliseras många unga efter att eftervården avslutats.
– Med ett fungerande barnskydd kan vi garantera alla barn och unga en lyckad start i livet. Därför måste vi se över
barnskyddslagstiftningen så att unga kunde få eftervård tills de fyller 25 år. Men vi ska inte heller stirra oss blinda på de ungas
myndighetsdag och tvinga dem flytta till eget, om de av nån orsak ännu vill bo kvar i fosterhemmet. På så sätt kunde vi bättre
se till att dessa unga kan börja sina vuxna liv som självständiga och starka individer, säger riksdagsledamot Veronica
Rehn-Kivi.

Riksdagen debatterade på onsdag 16.1 en lagmotion om ändring av 75 § i barnskyddslagen så att åldersgränsen för eftervård skulle ändras från 21 år till 25 år.
Brexit är en sorglig historia 17.01.2019
Det brittiska parlamentet röstade igår kväll mot avtalet som förhandlats fram mellan EU och Storbritannien.
Situationen riskerar nu bli verkligt besvärlig efter den 29.3 när utträdet ska ske.
– Hela brexit-kapitlet är tråkigt, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. – Att så här stora beslut fattas med
minimal marginal i en folkomröstning där sanningen inte stod högt i kurs är sorgligt.
Det är illa nog att Storbritannien lämnar EU – men att man väljer att förkasta avtalet som reglerar utträdet är ännu mer
utmanande.
– Många britter i Finland och finländare i Storbritannien undrar nu vad som kommer att hända. Finland ska förstås inte göra
det svårt för britter som bor här, eller komplicera saker i onödan för de företag som är beroende av handel med
Storbritannien säger Henriksson. – Vi ska ändå komma ihåg att det är britterna som valt att lämna EU, vi hade förstås gärna
sett att man stannade kvar.
Utsläppshandeln måste utvidgas för att skapa förutsägbarhet för investeringar 17.01.2019
För att kunna skapa förutsägbarhet för investeringar behöver vi ha en utsläppshandel som är långsiktig och som bygger på
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EU:s andel av den absoluta globala utsläppskvoten.
– Vi har aningar om hur utsläppshandeln kommer att se ut fram till 2030, men efter det är mycket öppet. Det gör det svårt
för industrin att planera investeringar på sikt. Finland bör under sitt EU-ordförandeskap aktivt driva på att
utsläppshandeln utvecklas vidare. Den måste utvidgas så att den även gäller trafik, uppvärmning och nedkylning och den skall
basera sig på en verklig utsläppskvot, sade riksdagsledamot Anders Adlercreutz i onsdagens klimatdebatt i riksdagen.
Den globala uppvärmningen får inte överstiga 1,5 grader. För tillfället beräknas det betyda att den resterande kvoten
nettoutsläpp är ca 500 Gt.
– För att vi skall nå våra mål borde utsläppshandeln byggas upp på basen av denna absoluta summa. Då kunde vi både skapa
en marknad som är förutsägbar för våra företag och nå våra klimatmål.
– En del av inkomsterna från utsläppshandeln kunde kanaliseras till dem som upprätthåller kolsänkorna.
SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz talade i onsdagens aktualitetsdebatt i riksdagen om bekämpning av klimatförändringen och om den
globala vågen av utdöende arter.
Bergqvist: Danmark flyttar vården från landskap till kommuner – vi ska ta lärdom av deras misstag!
18.01.2019
Då den aktuella vård- och landskapsreformen skulle skapas åkte ett flertal delegationer till Danmark för att ta del av deras
modell med regioner som ansvarar över vården. Nu väljer Danmark att helt ändra riktning. De vill skrota regionerna och
istället ge ett större ansvar åt kommunerna.
-Det här är en intressant utveckling ur finländsk synvinkel, säger vice ordförande Sandra Bergqvist. Vi är fem före att skapa
den modell som man i Danmark nu väljer att frångå för att den inte fungerar. Vi borde noga analysera det här innan vi gör
samma misstag.
En av orsakerna till att man gör en helomvändning är för att många patienter måste resa alltför långt för att få vård. Samtidigt
uppskattar man kunna spara knappt 350 miljoner euro enbart i administrationskostnader.
– Tyvärr har vår regering gått i samma fälla. Man skrotar regionalt fungerande enheter och vill skapa en ny förvaltningsnivå.
Det här förlänger resorna för patienterna och skapar stora administrativa kostnader.
I Danmark kommer man nu att skapa en vårdmodell där en nationell förvaltning har huvudansvaret. Det skapas fem större
sjukhusdistrikt och under dem bildas drygt 20 lokala vårddistrikt som består av några kommuner.Det här påminner
mycket om den finländska modellen där vi har fem specialupptagningsområden med universitetssjukhusen som bas. Utöver
detta har vi 20 sjukvårdsdistrikt i form av samkommuner.
– Danmarks agerande stöder helt SFP:s linje när det kommer till vård- och landskapsreformen. Vi behöver inte en ny
förvaltningsnivå, vi ska utveckla vårt nuvarande system och olika ingrepp ska också i framtiden få utföras på de mindre
sjukhusen, säger Bergqvist.

Henriksson: FPA-taxin måste fungera 19.01.2019
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen och FPA åtgärdar problemen gällande den
s.k. FPA-taxin.
– Problemen med FPA-taxin måste åtgärdas. Det finns nu otaliga exempel om hur det i dagens läge har blivit svårt att få en
FPA-taxi eller så har taxin varit kraftigt försenad. Det är uppenbart att det nuvarande FPA-taxisystemet inte motsvarar
patientens behov. Så här kan de det inte fortsätta. Personer i en svår livssituation ska inte bli behandlade såhär, säger AnnaMaja Henriksson.
Då avstånden till läkaren blir långa blir även systemets brister väldigt tydliga. I dagens läge får chauffören inte längre vänta då
kunde träffar läkaren. Det betyder att taxin kan köra kunden till läkaren 100km, men efter att kunden stigit ut taxin så måste
bilen ställa sig i kö för nästa transport eller köra tom tillbaka om det inte finns kunder. Chauffören får alltså inte vänta på den
patient han skjutsat tillvården i till exempel 20 minuter och köra samma patient hem tillbaka.
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– En cancersjuk patient skrev åt mig att hen i vanlig ordning tog sin FPA-taxi till sjukhuset (100 km) på annan ort för
behandlingar, men då hen skulle åka tillbaka var det omöjligt att FÅ ta samma taxi. Istället måste en ny taxi beställas. Det är ett
slöseri med resurser att två taxin ofta åker långa sträckor tomma, säger Anna-Maja Henriksson, och tillägger att det ökar
otryggheten för patienten och därtill är klimatovänligt.
– Det är viktig att komma ihåg att problemet beror på själva systemet och FPA, inte på de enskilda taxiföretagarna och
chaufförerna. Att både taxiföretagarna och kunderna är missnöjda visar att det är hög tid att åtgärda problemen gällande
FPA-taxin.
Folkpensionsanstalten ersätter en taxiresa då man på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning är tvungen att besöka läkare
och då man med tanke på sitt hälsotillstånd inte kan resa med allmänna färdmedel. Självrisken är 25 euro per skjuts.

Rehn-Kivi: HPV-vaccinet kan snart erbjudas åt både flickor och pojkar 24.01.2019
Institutet för hälsa och välfärd, THL har nyss skickat nya rekommendationer till social- och hälsovårdsministeriet om att ge
HPV-vaccin även till pojkar.
HPV-vaccinet som skyddar mot papillomviruset som förorsakar bland annat livmoderhalscancer och strup- och
muncancer ges redan nu åt flickor, som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Riksdagsledamot Veronica RehnKivi gläds åt de nya rekommendationerna som hon talat för redan länge.
– Vaccinet är ett viktigt och effektivt sätt att motverka de sjukdomar som papillomviruset förorsakar. Med att vaccinera också
pojkar kan vi öka skyddet avsevärt, säger Rehn-Kivi, som även fungerar som ordförande för riksdagens vaccinationsgrupp.
Rehn-Kivi tog upp ärendet första gången för ett år sedan i samband med den första internationella HPV-dagen den 4.3.2018.
Enligt det nationella vaccinationsregistret som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd är HPV- vaccinets
täckningsgrad hos flickor i Finland under 80 procent. I vaccinationstäckningen finns dessutom märkbara regionala skillnader.
Vaccinationstäckningen borde vara tillräckligt hög för att man ska kunna bli av med viruset helt och hållet. I Finland har det
redan i tiotals år jobbats exemplariskt med bekämpning av sjukdomar förorsakade av papillomviruset bl.a. med hjälp av
screening för att hitta tidiga stadier av livmoderhalscancer.
– Vaccin, screening och hälsosamma levnadsvanor är de viktigaste sätten att bekämpa livmoderhalscancer. Jag är mycket glad
över de nya rekommendationerna och hoppas på att ministeriet snabbt kan ta ställning till ärendet för att förbättra skyddet
för både kvinnor och män, säger Rehn-Kivi.
Svenska riksdagsgruppen är bestört över att ILO 169 igen fälls 24.01.2019
Det står nu klart att ratificeringen av ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolkens rättigheter inte förs vidare under denna
regeringsperiod.
– Det är upprörande att regeringen skyfflar undan konventionen och låter detta falla på en teknikalitet. Samerna är Europas
enda ursprungsfolk. Deras rätt till bevarande av sitt språk, sin kultur och utövande av sina näringar handlar om mänskliga
rättigheter, säger partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
SFP och dåvarande justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetade under förra regeringsperioden hårt för ratificeringen.
Propositionen om ratificering av konventionen lämnades till riksdagen för behandling 2014 men på slutrakan höll inte
regeringsleden och ratificeringen blev vilande i riksdagen till denna period.
Statsrådet lämnade i dag en skrivelse till riksdagen genom vilken den återtar regeringens proposition från år 2014 om
ratificering av konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. På grund av andra
lagstiftningsändringar är propositionen nu tekniskt föråldrad hävdar regeringen.
– Regeringen skjuter på ett beslut som på inga sätt borde vara oklart. Det är dags att Finland står upp för sin samiska
ursprungsbefolkning, säger riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice-ordförande Eva Biaudet.

SFP lanserade sitt riksdagsvalsprogram: Mera tillsammans 25.01.2019
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Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa riksdagsvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på
åtminstone 5%. SFP siktar på att behålla alla sina nuvarande mandat och få två tilläggsmandat, ett i Vasa valkrets och ett i
Helsingfors.
– Vi har alla förutsättningar att göra ett mycket framgångsrikt riksdagsval. Vi har nu sett vad det betyder för skolan och
utbildningen, för vården och för svenskans ställning i Finland när SFP inte sitter i regeringen. SFP vill under nästa valperiod
se ansvarsfulla beslut för en hållbar framtid, sade SFP:s ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson då SFP idag
lanserade sitt valprogram ”Mera tillsammans”
Valprogrammet ”Mera tillsammans” utgör en heltäckande vägkarta för ett framgångsrikt Finland. Under lanseringen
betonade Henriksson bland annat följande helheter.
Riksdagsvalet kommer att vara ett utbildningsval
– Skolan och utbildningen är en av de starkaste grundstenarna för att skapa såväl trygghet, som ett framgångsrikt Finland.
Det är helt nödvändigt att nu satsa på jämlika förutsättningar för alla barn till en god start i livet. Så kan vi motverka
utanförskap och marginalisering.
Den nuvarande regeringen har visat en oerhörd nonchalans gentemot det svenska språket. Det ska vara slut på det nu!
– Den av SFP initierade nationalspråksstrategin bör uppdateras såväl gällande svenskan som finskan. SFP är den bästa
garanten för ett levande tvåspråkigt Finland. I all vår politik har vi de tvåspråkiga glasögonen på näsan.
Alla ska ha rätt till högklassig vård, oberoende av hemort, inkomst eller språk.
– Finland behöver en vårdreform som gör det bättre, inte sämre. SFP vill se fler läkare på hälsocentralerna och att psykisk
hälsa lyfts till en nationell prioritet. Vård ska garanteras på våra båda nationalspråk. Vård på svenska får inte nonchaleras.
Finland bör arbeta för att den globala uppvärmningen inte överskrider 1,5 grader.
– Finland ska frångå kolkraft under nästa decennium och öka andelen hållbar förnybar energi både i produktion och
konsumtion. Vi behöver tydliga satsningar på teknik, forskning samt utveckling och innovation. SFP vill skapa de bästa
förutsättningarna för företag att vara innovativa i kampen mot klimatförändringen.
SFP vill se ett seniorvänligt Finland
– När du blir äldre ska du tryggt kunna bo kvar hemma så länge du vill. Men när du inte längre kan det, ska det finns ett annat
tryggt nytt boende för dig. SFP vill att garantipensionen tryggar en skälig utkomst. Det ska också vara möjligt att delta i
arbetslivet efter pensioneringen. Närståendevårdare gör ett oerhört värdefullt arbete. SFP vill att alla närståendevårdare
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behandlas jämlikt och garanteras avlastning och vila.
SFP vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land.
– Vi vill att alla barn erbjuds en jämlik och god start i livet. Alla barn ska ha rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet. SFP vill
minska barnfattigdomen genom en finanspolitik som stöder barnfamiljer och ensamförsörjare. Finland behöver en
familjepolitisk helhetsreform. SFP föreslår att man förlänger de inkomstrelaterade familjeledigheterna enligt 6+6+6
modellen som ger varje barn som fyllt tre år rätt till fyra timmar av avgiftsfri småbarnspedagogik.
SFP vill se livskraftiga städer samt en levande landsbygd och skärgård.
– Vi i SFP ser ingen motsättning mellan stad och landsbygd, båda behöver varandra. Städernas utveckling är en förutsättning
för Finlands framgång. Och hela Finland gynnas av en levande landsbygd.
SFP är Finlands mest EU-vänliga parti.
– Finland ska gå i täten för att arbeta för ett mer modernt, mer jämställt, mer hållbart och konkurrenskraftigt EU som
står upp för de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokratin. Finland ska
vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU. De nordiska EU-länderna kunde med fördel samarbeta ännu mer aktivt
för att driva våra gemensamma intressen. Norden ska bli världens mest integrerade region. De gränshinder som
fortfarande försvårar det nordiska samarbetet bör avskaffas. Ett nordiskt e-id bör införas under inkommande
regeringsperiod.
Nylander: Satsa på grundfinansiering och långsiktighet inom utbildningen 25.01.2019

Under senare år har vi upplevt en ödesdiger trend, vår skola kan inte i samma utsträckning som tidigare erbjuda alla barn
samma förutsättningar, utan hemmens socioekonomiska ställning påverkar inlärningen.
•

Om vi inte lyckas vända denna trend kommer vi tyvärr att se en helt ny typ av samhälle växa fram med växande
klyftor och klasskillnader som följd, varnade riksdagsledamot Mikaela Nylander då hon deltog i en paneldebatt
ordnad av Finlands Svenska Lärarförbund, FSL på Educamässan.

− Varningsklockorna ringer när 11 procent av dem som lämnar grundläggande utbildningen inte har de kunskaper eller
färdigheter som behövs för att skaffa sig ett yrke, säger Nylander. Samtidigt är många uppgivna och stressade över att gymnasiet
men framför allt yrkesutbildningen består av för mycket självstudier.
− Det finns bara en utväg och det är att vi igen satsar på grundfinansieringen av vår utbildning. Samtidigt är det viktigt att vi
garanterar långsiktighet och helhetstänkande, säger Nylander. Projekten som avlöser varandra är helt enkelt för splittrade och
slitsamma.
− Riktade satsningar på trestegsstödet, elevvården, studiehandledningen och på närundervisning krävs nu för att vi ska kunna
vända på skutan. Det finns inga genvägar, konstaterar Nylander.

Henriksson: Finland behöver en äldreombudsman 29.01.2019
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att det behöver inrättas en äldreombudsman i Finland.
– Vi behöver en äldreombudsman, som övervakar seniorernas rättigheter och att äldreomsorgen fungerar bra. Det här har
blivit fullständigt klart under de senaste dagarna i och med den grova vanvården som kommit fram inom
äldreomsorgen. Seniorernas röst måste höras bättre. Därför behöver vi en nationell äldreombudsman. Särskilt då vi vet att
Finland befolkning åldras och behovet av äldrevård ökar, säger Anna-Maja Henriksson.
– Vanvård inom äldreomsorgen är helt oacceptabelt. Vi måste skapa ett samhälle där seniorerna kan känna sig trygga,
oberoende om du bor hemma, i ett privat eller kommunalt servicehem. Alla har rätt till en trygg ålderdom, säger
Henriksson.
Väckarklockan ringer i sista sekunden 29.01.2019

Det är aldrig bra när det går illa, men det är alltid bra, att det uppdagas. Därför är det bra att de hårresande bristerna som
funnits i vissa privata hälsovårdsbolags verksamhet kommer fram just nu, säger Anders Adlercreutz, riksdagsledamot och
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viceordförande för SFP.
– Förutom att vi nu har en möjlighet att granska hur myndigheterna utvärderar och följer upp bolagens verksamhet kommer
vi åt att diskutera hur upphandling av vård ska göras så att vårdens kvalitet garanteras och personalresurser är rätt estimerade.
Ingen ska kunna drabbas av vanvård på det sätt som nu skett.
Adlercreutz understryker att den här diskussionen måste tas nu, medan lagförslagen om vårdreformen ännu behandlas i
riksdagen.
– Ingen kan väl på allvar tro att regeringens vårdreform skulle vara svaret på de här frågorna. Tvärtom, den ökade valfriheten
ger en större roll åt just de aktörer som vi nu ser att inte klarar av sina åtaganden.
Adlercreutz betonar att vårdbolagen förstås inte alla kan dras över en kam.
– Men vinstkrav som inte ackompanjeras av riktiga, fungerande kvalitativa mätinstrument och kriterier rimmar illa med de
målsättningar som vi som beslutsfattare i stat och kommun har fastställt för vård och omsorg.
– Idag har kommunerna ansvar för den förebyggande vården men också för ett dåligt skött arbetes följder. De ansvarar för
bashälsovården men de står också för ett dåligt skött arbetes konsekvenser eftersom de står för specialsjukvårdens
kostnader. .
– Social- och hälsovårdsreformen splittrar allt detta. För kommuner, vårdcentraler, de privata aktörerna och andra finns det
varken ekonomiska eller andra incitament att sköta sin andel av kakan på ett sätt som gagnar helheten och främjar vården.
Fall som de vi fått höra om de senaste dagarna blir inte färre utan fler, om regeringens planer går igenom som sådana, säger
Adlercreutz.
Äldre bör kunna garanteras god vård 30.01.2019
De brister som nu uppdagats inom den privata sektorns äldreomsorg måste tas på största allvar.
– Det finns ingen ursäkt för vanvård inom äldreomsorgen. Det är helt nödvändigt att gå till botten med de
missförhållanden som kommit fram nu senast hos Esperi Care. Äldre ska kunna känna trygghet dygnet runt, säger Svenska
riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.
Det är samhällets uppgift att se till att de äldre får god vård, oberoende vem som ger vården.
– Vi ser att det för tillfället inte finns tillräckliga händer inom vården och vi måste uppmärksamma detta både inom de privata
vårdbolagen som inom den kommunala vården. Alla har rätt till en god vård och trygg ålderdom.
– Det är oacceptabelt att man inom äldreomsorgen medvetet sparar där var det absolut inte kan sparas. Vi kan tyvärr högst
sannolikt anta att det uppdagade fallet inte är det enda, säger Blomqvist.
Vårdbolagen har ett stort jobb att göra för att återskapa det förtroende som nu fått sig en mycket allvarlig törn.
– Nu krävs det äkta vilja och handlingskraft av vårdbolagen för att visa att god vård är deras främsta syfte och inte att göra
största möjliga vinst på patienternas bekostnad, säger Blomqvist.

EU:s konstruktiva partier måste samarbeta 30.01.2019
Efter EU-valet kommer det inte att finnas någon bekväm majoritet i Europaparlamentet, säger Europaparlamentariker Nils
Torvalds.
– De populistiska och EU-kritiska partiernas mandat förväntas växa och vi kan ha ett europeiskt råd, det vill säga
medlemsländernas ministrar, som fortsätter bromsa avgörande beslut. Som motvikt måste högercenterns EPP,
socialdemokraternas S&D, mittengrupperingarnas ALDE och de europeiska gröna lyckas bilda en koalition.
Nils Torvalds uttalade sin förhoppning om ett starkare samarbete under tisdagens HAnalys-seminarium om Europas
framtida utmaningar. På seminariet talade även Sveriges och Finlands utrikesministrar.
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Eftersläpande regioner, flyktingkrisen, skatteflykten och penningtvätten är bara en del av de problem som EU behöver
bemöta under nästa mandatperiod.
– Att lösa dessa problem kommer att förutsätta mera ansvar och lite mindre plockande av billiga politiska poäng av partierna i
en koalition, säger Torvalds.
Det säkerhetspolitiska läget kräver i sig ett starkare, mer handlingskraftigt EU.
– Under hela efterkrigstiden har Europa varit en säkerhetspolitisk fripassagerare, säger Torvalds.
– Förenta staterna har burit huvudansvaret medan Europa har uppvisat en underlig Törnrosa-pacifism. Bakgrunden till den
här pacifismen är inte svår att förstå: européer mördade varandra med stor frenesi fram till vapenstilleståndet 1945. Därefter
har vi på goda grunder känt oss ånger- och ångestfyllda och inriktade på fred.
– Men dagens värld förutsätter att vi bär ett större ansvar. Det kan vi inte göra utan medel och utan beslutsamhet. Vi måste
alltså klara av att för vår egen del omvärdera den situation Donald Trump och Vladimir Putin har försatt oss i.
Torvalds: Finland behöver Europa och Europa behöver oss 31.01.2019
På torsdag 31.1.2019 höll Finlands statsminister Juha Sipilä sitt inlägg i debatten om Europas framtid i
Europaparlamentet. Europaparlamentariker Nils Torvalds var på plats och kommenterar debatten med Sipilä:
– Finland är inget utan EU och EU är inget utan oss. Sipiläs taltur infaller vid en viktig tidpunkt. I juli kommer Finland
att ta över ordförandeskapet för rådet efter Rumänien. Då bör Finland visa att vi bär ansvaret för den europeiska
sammanhållningen, säger Torvalds. Det här är något som kommissionens president Jean-Claude Juncker betonade.
– Samma dag som Sipilä håller sitt tal här i Bryssel marscherar 35 000 unga på Bryssels gator för att demonstrera för effektiva
åtgärder mot klimatförändringen. För att ge dessa unga framtidshopp behöver vi vara ambitiösa i vår klimatpolitik och
när det kommer till innovation. Jag efterlyser en öppen diskussion också om svåra frågor både i Finland och i EU, som
klimat, migration, säkerhet och innovation. För att kunna skapa en stabil grogrund för hållbara lösningar behövs en
balanserad budget, också på långsikt, poängterar Torvalds.
– Finlands ordförandeskap måste se framåt med större tydlighet. Finland bör vara en företrädare och leda ordet i rådet på
ett sätt som inte blockerar resultat, utan som proaktivt arbetar för att hitta gemensamma svar. Också i svåra frågor.
Sipilä var inne på samma bana och betonade klimatfrågan, de europeiska gemensamma värderingarna och effektivt
beslutsfattande.
– Statsministern betonade sådana frågor som jag har jobbat mycket med här i parlamentet, säger Torvalds. För att klara våra
uppmaningar behöver vi få till stånd balanserade kompromissförslag, vilket kommer vara den största utmaningen för
nästa parlament. Jag välkomnar statsministerns lösningsinriktade och konkreta inlägg i diskussionen och det här är frågor jag
kommer att ta upp med statsministern under dagen.
Sipiläs tal ingår i en serie anföranden där medlemsstaternas stats- och regeringschefer för fram sin syn på EU:s framtid.
Tidigare har bl.a. Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Angela Merkel debatterat i
Europaparlamentet. Torvalds deltar under torsdagen också i en lunch tillsammans med statsminister Sipilä och
Europaparlamentets talman Antonio Tajani.

Adlercreutz: Finland bör stöda Venezuelas Guaidó 31.01.2019

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att Finland borde sälla sig till skaran av länder som
erkänner oppositionsledare Juan Guaidó som den officiella tillfälliga presidenten i Venezuela, om inte den sittande
presidenten Nicolás Maduro utlyser nyval inom de närmaste dagarna.
Förra veckans lördag meddelade Tyskland, Frankrike och Spanien att Maduro har åtta dagar på sig att göra det. EUparlamentet har idag meddelat att det understöder erkännandet av Guaidó som Venezuelas president.
– Venezuelas ekonomi är i upplösningstillstånd och det mänskliga lidande i landet är enormt. Redan under Hugo Chávez tid
kördes ekonomin systematiskt och beklagligen effektivt ned, det skedde brott mot de mänskliga rättigheterna och
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mediernas frihet begränsades. President Maduro har fortsatt på samma linje, och det verkar inte finnas ett slut på den
kaotiska situationen.
– Utrikesminister Soini har konstaterat att parlamentet är den enda legitima demokratiska institutionen i Venezuela. Finland
borde nu officiellt ansluta sig gruppen av länder som stöder oppositionen och den tillfälliga presidenten Guaidó och som
kräver att nyval organiseras i Venezuela så snabbt som möjligt, säger Adlercreutz.
Igår diskuterade riksdagen Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska verktyg för att möta internationella konflikter och humanitära kriser.
Henriksson och Blomqvist: Krafttag behövs inom åldringsvården 01.02.2019
Svenska folkpartiet har idag tillsammans med de övriga oppositionspartierna lämnat in en interpellation om regeringens
politik angående äldreomsorgen i Finland.
– Inget berättigar vanvård. Det är helt nödvändigt att gå till botten med de missförhållanden inom åldringsvården som nu
uppdagats på olika håll i Finland, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
De stora vårdbolagen har ett gediget jobb framför sig för att återskapa förtroendet som vårdproducenter.
– Det är bra med valmöjligheter också inom äldrevården. Men vårdbolagen måste bevisa att deras främsta syfte är att erbjuda
service av god kvalitet, inte att maximera vinsterna på patienternas bekostnad. Det är synnerligen oetiskt och oacceptabelt att
skattepengar som ska användas för vård kanaliseras vidare till skatteparadis, säger Henriksson.
Regeringen har misslyckats och snabba åtgärder krävs för att säkerställa att äldre känner sig trygga oberoende var de bor.
– Vårt gemensamma ansvar måste vara att se till att de som är i mest sårbar situation kan garanteras en trygg vardag. Alla
beslutsfattare både nationellt och kommunalt har nu ett stort ansvar att se till att motsvarande fall inte upprepas. Vårt
samhälle måste vara seniorvänligt. Det ska vara tryggt att bli äldre, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas
Blomqvist.
– Vi behöver flera händer inom vården. I dag har vi bara en rekommendation som är skriven i lagen. Vi behöver en
lagstadgad personaldimensionering för att trygga en god vård och omsorg, säger Blomqvist.
I Finland har vi ca. 25 personer som idag övervakar kvaliteten på åldringsvården jämfört med djurens välmående som
övervakas av över 60 personer.
– Det är uppenbart att det behövs mera resurser till övervakningen inom äldrevården. regeringens vårdreform utgår från en
utökad självkontroll av bolagen. Det räcker absolut inte, avslutar Henriksson.
Psykisk hälsa bör göras till en nationell prioritet 05.02.2019
Psykisk ohälsa förorsakar mänskligt lidande och miljardkostnader åt samhället varje år. Det är ohållbart att blunda för detta
mänskliga lidande. Vi måste ta tag i problemet, annars står vi inför stora utmaningar.
– Tyvärr har den mentala hälsan blivit i skymundan i vårdreformen. Vi behöver ett långsiktigt nationellt program för mental
hälsa, men också omedelbara satsningar på tidigt ingripande och ett tillräckligt antal psykiatriska sjukvårdare vid
hälsocentralerna, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
Vi bör fästa uppmärksamhet vid psykisk hälsa redan vid ett tidigt skede. Mera händer behövs bland annat i
familjerådgivningen, skolorna och bashälsovården för att stödja psykisk hälsa och identifiera risker.
– Större satsningar speciellt på ungdomars psykiska hälsa behövs bl.a. i elevvården. Finland behöver lågtröskelmottagningar
dit vem som helst kan gå när hon eller han behöver hjälp, säger Rehn-Kivi.
Psykisk ohälsa är en vanlig orsak att personer står utanför arbetsmarknaden. Situationen är allvarlig.
– Att söka hjälp ska vara en självklarhet för alla oberoende ålder. Psykisk hälsa är något som vi borde tala mera om. Ingen ska
behöva känna skam för att söka hjälp eller rädsla för social utfrysning, säger Rehn-Kivi.
Rehn-Kivi gläds åt gemensamma mål för förbättrad sysselsättning 05.02.2019
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Under pågående valperiod har upp till 140 000 finländare fått en arbetsplats, och sysselsättningsgraden har klivit till 72
procent. Riksdagsledamot och medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Veronica Rehn-Kivi diskuterade på
tisdagsmorgonen tillsammans med representanter från de övriga riksdagsgrupperna vikten av att hitta de rätta åtgärderna
för att sysselsätta de arbetslösa och att höja sysselsättningsgraden till 75 procent under nästa valperiod.
Diskussionstillfället leddes av social- och hälsovårdsminister Mattila och arbetsminister Lindström och resulterade i ett
gemensamt ställningstagande för att stöda sysselsättningen.
– Det är viktigt att varje person i arbetsför ålder har möjlighet att delta i vårt samhällsbygge. Arbete ger ekonomisk trygghet
och framtidstro och är också en betydande källa till välmående för individen, säger Rehn-Kivi.
För att höja på sysselsättningen måste vi stöda de arbetslösa mera än idag och rikta åtgärderna rätt och individuellt. Vi får inte
heller glömma dem som endast delvis är arbetsförmögna. Samtliga riksdagsgrupper kunde idag enas om att under kommande
år främja arbetsförmåga, att förebygga långtidsarbetslöshet och att öka på delaktigheten för personer som är i svag
arbetsmarknadsställning. Rehn-Kivi gläds åt de gemensamma visionerna.
– Det är väldigt viktigt att vi alla är överens om målsättningarna för de åtgärder som bör göras på arbetsmarknaden för att så
många som möjligt ska ha glädjen att jobba och vara delaktig i samhället. Också med tanken på kommande reformer i
socialskyddet är det här en bra start, säger Rehn-Kivi.
Henriksson: Mera pengar behövs nu för bättre övervakning 06.02.2019
Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen utan dröjsmål ger en tilläggsbudget med resurser
för bättre övervakning så att vanvård inom äldreomsorgen kan förebyggas i tid.
– Efter att jag tog upp resursfrågan på riksdagens frågetimme har det kommit fram att på riksplanet är det endast en person
på Valvira som arbetar med övervakningen. Jag upprepar: bara en person. Det är fullständigt ohållbart och måste åtgärdas
omgående, säger Henriksson.
I sitt inlägg i riksdagens interpellationsdebatt på onsdagen om situationen inom äldreomsorgen betonade Henriksson att mer
händer behövs inom vården och att man nu måste gå till botten med problemen.
Hon understryker att de som jobbar inom vården är värda all uppmuntran för sitt värdefulla arbete och nu gäller det att ta
det politiska ansvaret för att reparera de fel som finns.
– Vi behöver en personaldimensionering som skrivs in i lag. Vi behöver en äldreombudsman i Finland med ett ordentligt
mandat och som rapporterar till riksdagen. Vi behöver upphandlingsprocesser som fokuserar på kvalitet. Vårdbolagen måste
bevisa att deras främsta syfte är att erbjuda service av god kvalitet, inte att maximera vinsterna på patienternas bekostnad,
säger Henriksson.
Vi behöver våra lokala sjukhus 08.02.2019

De mindre sjukhusen på olika håll i svenskfinland har under de senaste åren varit hårt angripa. Servicen har naggats i kanterna
och oron har stigit bland befolkningen.
– BB lades ner i både Raseborg och Borgå. Gynekologiska operationer flyttades bort från Borgå och vid Malmska sjukhuset i
Jakobstad slutade man utföra dagskirurgiska ingrepp. De räcker nu, dessa sjukhus ska utvecklas och inte avvecklas om vi vill ha
levande regioner även i framtiden, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander från Borgå
Alla ska ha rätt till högklassig vård, oberoende var du bor. De lokala sjukhusen spelar en viktig roll i detta pussel.
– Då du blir sjuk ska du snabbt kunna komma till läkare. Tillgång till vård utan dröjsmål ska inte betyda att du behöver en
tjock plånbok. Vård på eget modersmål ska vara möjligt. Vi behöver våra lokala sjukhus, säger Nylander.
Finland behöver en vårdreform, men syfte måste vara att göra vården bättre, inte sämre.
– Det skådespel som pågått i flera år från regeringens sida gällande vårdreformen är ansvarslöst. När maktpolitiska intressen
tar över de verkliga behoven har det gått för långt. Vi behöver högt specialiserade universitetssjukhus och välfungerande
centralsjukhus men verksamheten i de mindre sjukhusen så som i Borgå, Raseborg och Jakobstad bör även de tryggas.
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– Vi löser inget genom att skapa ny förvaltning och de ger oss inte kortare vårdköer. De olika regionernas särdrag och behov
måste beaktas då vården organiseras, säger Nylander
Transportsektorn bär ett stort ansvar för ett stopp av den globala uppvärmningen 11.02.2019

Kampen om minskningar i koldioxidutsläppen fortsätter i EU. I december enades Europaparlamentet och rådet om EU:s
gemensamma mål för att minska bilarnas koldioxidutsläpp. Just nu förhandlas det om lastbilarnas koldioxidutsläpp.
Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är den liberala ALDE-gruppens förhandlare och kommenterar
förhandlingarna:
– Vi går in för svåra förhandlingar och vi ser samma tendenser som för bilarnas utsläppsregler, berättar Torvalds. Då var det
Tyskland som mest satte käppar i hjulen för en ambitiös klimatpolitik. Orsaken är inte så mycket den tyska bilindustrin. Den
är ändå relativt framstående också tekniskt. Men den stora utmaningen för Tysklands del handlar om en synnerligen dålig
och problematisk energimix. De är långt beroende av dåliga fossila bränslen för energiproduktionen.
Det handlar om den sista fasen i lagstiftningsprocessen i delen av EU:s handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen,
som berör utsläpp från lastbilar. Europaparlamentet fastslog i november 2018 sin position, nämligen att de här utsläppen
ska minska med 20 procent till år 2025 och med 35 procent till 2030. Det ställer krav på tillverkarna av lastbilar. Men det
ställer framför allt krav på el-nätet.
– Transportsektorn är en av de stora förorsakarna av koldioxidutsläpp. För att vi ska klara av att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader måste vi klara av att styra alla sektorer in på hållbara utvecklingsstigar, poängterar Torvalds.
– Det handlar både om vad var och en kan göra själv, som att samåka, använda allmänna transportmedel och flyga mindre.
Men vi behöver också miljövänligare lastbilar och bilar. Här är lagstiftarens roll avgörande. Därför är det oerhört viktigt att vi
får igenom den ambitiösa linje vi har gått in för, avslutar Torvalds.
Förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet fortsätter på tisdag 12.2. Torvalds hoppas att man då kan komma
överens om de frågor som fortfarande är öppna. Förhandlingarnas slutresultat ska sedan godkännas officiellt av både
parlamentet och rådet innan lagen träder i kraft.
Permanent uppehållstillstånd till utländska högskoleutexaminerade 11.02.2019
Cirka 2 000 utländska studeranden avlägger högskoleexamen i Finland varje år. Bara en bråkdel av dem stannar i Finland efter
avlagd examen. Det här är ett stort slöseri med resurser, säger SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders
Adlercreutz.
– Som land är det i vårt intresse att så många som möjligt av dessa högt utbildade personer kan och vill stanna i Finland.
Vi behöver arbetskraft och vi behöver i synnerhet internationellt kunnande. Idag kan man efter avlagd examen ansöka
om fortsatt uppehållstillstånd för ett år för att söka jobb. Det här är inte tillräckligt. Om en person vill studera i Finland, och
till och med betalar sin universitetsutbildning själv – för det gör studeranden som kommer utanför EU- och EES-området i
dag – finns det ingen logik bakom den tanken att man inte efter fullbordad examen ska få ett permanent uppehållstillstånd.
– Vi vet att vår exportindustri behöver utländska kontakter. Vi vet att anställandet av en person med utländskt ursprung
korrelerar med ökad export. Och samtidigt vet vi att en tredjedel av alla företag i Nyland ser bristen på arbetskraft som ett
hinder för deras tillväxt. Den här ekvationen har en enkel lösning: nästa regering måste avskaffa behovsprövningen av
utländsk arbetskraft, men också skrida till åtgärder för att se till att de som studerar här vill och kan stanna, säger Adlercreutz.
Torvalds: EU:s nya fiskeregler ger flexibilitet och klarhet för våra fiskare 14.02.2019
Efter förhandlingar på nära tre år har Europaparlamentet, rådet och kommissionen nått en överenskommelse om när, var
och hur fiske får ske inom unionen. Den liberala ALDE-gruppens förhandlare, Europaparlamentariker Nils Torvalds
(SFP/ALDE) välkomnar överenskommelsen:
– Reglerna kring tekniska hjälpmedel för fisket har länge varit onödigt komplicerade och besluten kring detaljer som
nätmaskornas storlek har beslutats i politiska förhandlingar i Bryssel, säger Torvalds. Därför välkomnar jag att vi nu får nya
regler som kommer vara tydligare och mer lättförståeliga för våra fiskare.
De nya reglerna innebär bland annat att detaljer kommer att beslutas av de berörda medlemsstaterna under den s.k.
regionaliseringsprincipen istället för i Bryssel, något som uppskattas av Torvalds:
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– Att nätmaskors storlek förhandlas fram i mötesrum långt borta från verkligheten har inte varit en bra metod. Ny flyttas
sådana beslut närmare de aktuella fiskarna och det är bra. EU:s beslutsfattare har alltså tagit till sig en del av kritiken poängterar
Torvalds
– Samtidigt var det viktigt för mig att ambitionsnivån inte skiljer sig allt för mycket mellan olika delar av EU. Därför är jag glad
att se att vi efter tuffa förhandlingar lyckats få igenom en gemensam ambitionsnivå för hela EU, bland annat när det kommer
till minskandet av bifångst. EU sätter ett gemensamt mål men de berörda länderna bestämmer själva hur de bäst når det. Det
garanterar positiva miljöeffekter och rättvis konkurrens mellan EU-ländernas fiskare.
Förhandlingarna har varit tidvis tuffa och alla inblandade har varit utsatta för påtryckningar från olika håll. Speciellt
s.k. pulsfiske blev en kontroversiell fråga. Pulsfiske är ett alternativ till klassiska trålare som innebär att man med hjälp av
elektriska pulser fiskar t.ex. bottenlevande fiskar och räkor. Metoden är inte oproblematisk, men vetenskaplig data från
vetenskapsorganet ICES visar att de negativa effekterna av pulsfiske är mindre än de metoder som används idag.
– En majoritet i parlamentet ville förbjuda den här sortens fiskerimetod, medan rådet inte kunde tänka sig ett förbud,
berättar Torvalds. För mig har det varit självklart att frågan om pulsfiske måste lösas pragmatiskt, men det är också viktigt att
se till helheten. Pulsfiske används endast av 0,1 % av EU:s fiskeflotta. Därför är det olyckligt att många fokuserade på endast
en enda fiskemetod istället för att fokusera på hållbart fiske i hela EU.
Resultatet omfattar fiskebåtar som fiskar i EU:s vatten och är en viktig del av implementeringen av den gemensamma
fiskeripolitiken som antogs 2014. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av rådet och parlamentet innan
förordningen träder i kraft.
Nylander: Till en levande skärgård hör yrkesfisket 14.02.2019
Idag debatterades den nationella Skärgårdsdelegationens målsättningar inför nästa riksdagsperiod. Man betonade förutom alla
de utmaningar också alla de möjligheter vår unika skärgård har.
– En av grundförutsättningarna för en levande skärgård där man kan bo, leva och arbeta året om är fungerande
skärgårdstrafik. Våra färjor och förbindelsebåtar bör vara avgiftsfria i framtiden också. Också i det fall att
landskapsreformen går vidare och landskapen i framtiden finansierar och fattar beslut om skärgårdstrafiken måste nivån på
skärgårdstrafiken och dess avgiftsfrihet tryggas, krävde riksdagsledamot Mikaela Nylander under diskussionen.
– En annan viktig fråga är att kunna trygga verksamhetsförutsättningarna för de traditionella näringarna såsom fisket i
framtiden. Staten gör en hel del för att utveckla och höja t.ex. förädlingsgraden inom fiskerinäringen och därmed finna nya
möjligheter för fisket. Tyvärr har statsmakten inte funnit långsiktiga lösningar beträffande skarven och sälen och vi upplever
därför i skärgården en stor ökning av dessa arter. Balansen har ställvis rubbats till nackdel för yrkesfisket, säger Nylander.
– I Nyland planerar miljöministeriet dessutom att kraftigt öka naturskyddsområdenas omfång nu under våren och vi är nu
mycket oroliga för vad det betyder både för yrkesfiskarnas möjligheter att idka sin näring och för säljakten. Risken är stor att
säljakten ytterligare begränsas och att yrkesfiskarnas rätt att ta i land för att fästa fiskebragder vid öar och skär försvåras, säger
Nylander som också fungerar som ordförande för Nylands fiskarförbund.

Försäkringsläkarsystemet blir rättvisare 15.02.2019
Riksdagens social- och hälsovårdsutskott blev igår klart med sitt betänkande om medborgarinitiativet, som vill ha ändringar i
försäkringsläkarnas verksamhet. I initiativet föreslår man avskaffande av rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas
läkare att fatta beslut utan att behöva ta ansvar för sina utlåtanden. Trots att utskottet föreslår att medborgarinitiativet
förkastas, föreslår utskottet ändå att riksdagen godkänner en kläm där statsrådet förutsätts korrigera de missförhållanden som
nu råder i försäkringsläkarsystemet. Utskottsmedlem Veronica Rehn-Kivi gläds åt beslutet.
– Just nu råder det problem där den insjuknade eller skadade arbetstagaren inte träffar försäkringsläkaren, utan besluten
baserar sig dels på den behandlande läkarens diagnos och dels på jämförbara fall. Hur ska en person som fått t.ex. en
hjärnskada förväntas kämpa mot försäkringsbolag i rätten? Man kan inte anta att patienten i en sådan situation känner till
sina rättigheter eller hur lagstiftningen fungerar. I värsta fall har försäkringsläkarens beslut lett till att arbetstagaren har kunnat
bli helt utan stöd och utkomst. Det handlar om rättskydd och det är bra att systemet nu ses över, säger Rehn-Kivi.
Det nuvarande systemet ger möjligheter till ojämlikt behandlande av de försäkrade och utskottet kräver nu i sitt
betänkande att insynen förbättras och att regeringen bereder ett förslag som korrigerar de brister som uppdagats. Ett nytt
lagförslag ska presenteras för riksdagen under våren 2020. I samband med detta är det meningen att också
formuleringskrav på försäkringsläkarnas utlåtande skrivs i lagen.
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– Jag gläder mig över att medborgarinitiativet fått en positiv behandling och jag hoppas det leder till rättvisare och humanare
beslut i framtiden, säger Rehn-Kivi.
Biaudet: Barnäktenskap måste kunna upphävas 15.02.2019
– Riksdagen har nu godkänt det länge efterlängtade lagförslaget om totalförbud att ingå barnäktenskap i Finland. Det är ett
viktigt steg för att i Finland skydda minderåriga, mest flickor mot social påtryckning t.ex vid graviditet , säger Eva Biaudet,
riksdagsledamot och lagutskottets viceordförande.
I Finland har det funnits möjlighet att med specialtillstånd ingå barnäktenskap. Både internationella människorättsavtal
och kvinnoorganisationer över partigränser, har länge talat för att Finland måste förbjuda möjligheten till barnäktenskap.
Ett förbud av äktenskap för personer under 18 år stärker särskilt flickors rättigheter, då flickor är överrepresenterade bland de
som ingått barnäktenskap. Största delen av de specialtillstånd som ansökts har bottnat sig i religiösa och/eller kulturella
orsaker då flickan varit gravid.
– Fastän jag gläds över regeringens lagförslag är jag samtidigt mycket besviken över att man i beredningen inte beaktat
internationella rekommendationer om att utan problem kunna upphäva ett sådant, olagligt ingånget barnäktenskap. Nu
förutsätter även denna nya lag att den minderåriga söker äktenskapsskillnad, och därom blir en ständig anteckning även i
befolkningsregistret. Detta är oskäligt. Upphävandet måste kunna ske enklare och så att äktenskapet inte heller syns i
folkbokföringen, säger Biaudet
Henriksson: Problemen med FPA-taxin måste lösas 17.02.2019
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen åtgärdar de fortsatta problemen med FPA-taxin.
– Problemen med FPA-taxin är fortfarande olösta Det går inte en vecka, utan att jag blir kontaktad av eller träffar människor
med mycket dåliga erfarenheter. Det finns bara fler och fler exempel om hur det i dagens läge har blivit svårt att få en FPAtaxi eller så har taxin varit kraftigt försenad, säger Anna-Maja Henriksson.
Enligt Henriksson är det också problematiskt att en taxichaufför inte får bli och vänta då kunden t.ex.besöker läkaren.
Det betyder att taxin kan köra kunden till läkaren 100km, men efter att kunden stigit ut ur taxin så måste bilen ställa sig i kö
för nästa transport eller köra tom tillbaka om det inte finns kunder.
– Det är inte vettigt att två taxin ofta åker långa sträckor tomma. Det är inte bra ur patientens, FPA:s, skattebetalarnas eller
klimatets synvinkel.
Enligt Henriksson är det uppenbart att det nuvarande FPA-taxisystemet inte motsvarar patientens behov. Att både
taxiföretagarna och kunderna är missnöjda visar att det krävs åtgärder.
– Så här kan det under inga omständigheter få fortsätta. Problemen med FPA-taxin måste lösas. Personer i en redan annars
svår livssituation ska inte bli behandlade såhär. Regeringen borde nu agera.
Folkpensionsanstalten ersätter en taxiresa då man på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning är tvungen att besöka läkare
och då man med tanke på sitt hälsotillstånd inte kan resa med allmänna färdmedel. Självrisken är 25 euro per skjuts.
Biaudet: Öppen insyn när vården ska köpas 20.02.2019
Vårdarnas uppgift är entydigt att vara vårdare, betonar Svenska folkpartiets riksdagsledamot Eva Biaudet. Hon lyfter fram de
problem som uppstår om privata vårdbolag eller kommunala servicehem rationaliserar bort stödfunktioner.
– För att öka lönsamheten inom äldreomsorgen finns exempel på hur man slopar väsentliga stödfunktioner, det kan handla
om städning eller någon administrativ stödfunktion. Det här leder till vårdarna belastas med flera uppgifter som inte har så
mycket med den egentliga vården att göra, säger Biaudet.
För att förhindra att så sker kräver SFP större transparens i upphandlingen av vårdtjänsterna.
– Kvalitetskriterierna måste redovisas mera öppet. Vid upphandlingen ska det framgå om vårdbolaget också erbjuder normala
stödfunktioner. När vi går in för dimensionera vårdpersonalen till minst 0,7 gäller detta uttryckligen vårdarna.
Stödfunktionerna är viktiga, men de får inte räknas med i vårdardimensioneringen, säger Biaudet.
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Äldreomsorgen måste förbättras nu! 21.02.2019
Social- och hälsovårdsutskottet har imorse fått en ingående rapport om den rådande situationen inom åldringsvården.
Oppositionen hade bett om att få denna information för att ha samma material och kännedom som regeringspartierna om
denna akuta fråga.
På plats var familje- och omsorgsminister Saarikko och ledande tjänstemän från både Valvira, regionförvaltningen, polisen
och vårdbranschens fackförbund. Det vi fick höra berättar om otroligt allvarliga brister i framför allt de stora privata
vårdbolagens verksamhet, konstaterar utskottets medlem Veronica Rehn-Kivi.
– Jag blir sällan så nedstämd som jag blev idag. Problemet med vanvård är utbrett och anmälningarna som gjorts till
regionförvaltningen har under ett år ökat med 134%. Det är alltså inte fråga om försummelser på endast några få
äldreboenden. Vissa bolags vinstpolitik har styrt all deras verksamhet. En för liten personalstyrka har varit ett medvetet
val och därför har klienterna inte kunnat få den vård eller den uppmärksamhet de behövt. Det är både skamligt och
bedrövligt, säger Rehn-Kivi.
Ministern berättade att arbetet med att göra förbättringar och ändra direktiven har påbörjats. De sakkunniga förde tydligt
fram att det inte räcker med en rekommendation om personaldimensioneringen, utan personalens minimum måste skrivas in
i lagen.
– Självkontrollen av verksamheten har inte fungerat, ansvariga närchefer har inte varit på plats, eller saknats helt,
vikariesystemen har varit bristfälliga, vårdpersonalen har tvingats göra annat än vårda och åldringarna har lämnats hungriga,
otvättade och sängbundna, säger Rehn-Kivi.
Problem och brister har konstaterats också i den offentliga äldreomsorgen, men inte av samma slag eller utbredning. De ickevinstbringande privata vårdbolagens verksamhet får enligt regionförvaltningen allra minst anmälningar om brister och
försummelser, vilket är glädjande.
– Efter det vi hört idag fordrar jag att personaldimensioneringens miniminivå ändras till 0,7 med omedelbar verkan. Jag är
färdig att sitta på utskottsmöten dygnet runt för att få ändringen i lagen före riksdagsperioden tar slut, säger Rehn-Kivi.

Bergqvist: Vi behöver krisplan för färjtrafiken! 22.02.2019
På torsdag morgon avslutades det dygnslånga trafikuppehållet vid Keistiöfärjan i Iniö och i höstas stod Vånofärjan i nästan två
dygn. Under dessa tidsperioder har trafiken till och från öarna varit totalt avskuren.
Det här vittnar om om att det inte finns någon plan B då en färja av någon orsak inte kan köra som normalt. Ett flertal
personer har under trafikuppehållen varit tvungna att hitta någonstans att övernatta eftersom de inte kunnat ta sig hem då
färjorna inte trafikerat.
– Om färjorna inte går är vi strandsatta. De är vår enda länk till fastlandet, säger SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist
som själv bor i Nagu och är beroende av färjtrafik. Service- eller trafikavbrott under några timmar är helt naturligt och
förståeligt, men i de här fallen har det varit betydligt längre uppehåll än så.
Det är speciellt de mindre färjorna som varit utsatta. Det har visat sig att de inte har den kraft som behövs då vädret visar sin
styrka. I många fall finns det ändå andra fartyg i närheten som eventuellt kunde trafikera vid liknande situationer.
Bergqvist efterlyser därför ett samarbete mellan olika rederier på lokalt plan för att säkerställa och upprätthålla
förbindelserna också vid utmanande väder.
– Det skulle vara på sin plats att göra en krishanteringsplan som redogör för vad som sker vid längre trafikuppehåll. Där
skulle det framgå på vilket sätt man garanterar att öar inte isoleras, vem som ansvarar för vad och hur
informationsgången sköts. En rundabordsdiskussion med NTM-centralen, ortsborna och de olika rederierna skulle vara ett
steg i rätt riktning. Finns det vilja, finns det sätt, konstaterar Bergqvist.
Nylander: Det lönar sig inte att försöka reformera för mycket på för kort tid 25.02.2019
Vård- och landskapsreformens framtid är osäker på grund av grundlagsenliga problem och bristande tid att lösa problemen då
valperioden snart tar slut. Det är nu dags att inse att det inte ligger i någons intresse att försöka genomföra för stora
reformer på en gång.
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– Om landskapsreformen faller ser jag stora möjligheter i detta. Den strikta modell utan möjlighet att beakta regionernas
olikheter och som regeringen driver sitter mycket illa i Nyland. För att stärka mycket olika regioners livskraft behövs olika
modeller, en och samma modell passar inte för hela landet. Den modell regeringen driver är odemokratisk och allt för många
uppgifter förs över till landskapen. Dessutom leder den, trots den allmänna uppfattningen, till en kommunreform på sikt,
säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.
– Vårdreformen kan gå vidare under nästa period genom att under vissa förutsättningar ge också kommunerna rätt att
producera social- och hälsovård. Genom att stegvis införa en viss valfrihet via servicesedlar har vi en möjlighet att utvärdera
och vid behov korrigera fel, påpekar Nylander.
– Vårdreformen har redan medfört att små och medelstora företag inom hälsovårdsbranschen med lokal eller regional
förankring sålts till stora kedjor i rädsla för kraven vårdreformen för med sig. Vi kan ännu undvika samma misstag som skett
inom äldreomsorgen, säger Nylander.
– Förvaltningsmodeller löser inte det problem vi ursprungligen ville lösa – den dåliga tillgången till läkarservice inom
primärhälsovården. Genom att anställa fler läkare och sjuksköterskor får vi hälsocentralerna att fungera igen, säger Nylander.
Andra stadiets utbildning ska vara avgiftsfri 26.02.2019
Ojämlikheten inom utbildningen är ett växande problem. Hemmets socioekonomiska bakgrund påverkar barnens skolgång i
allt större utsträckning och den här utvecklingen måste stoppas.
– Ingen ska behöva avbryta sin skolgång på grund av ekonomiska orsaker och därmed riskera marginalisering.
Utbildningen ska fortsättningsvis vara Finlands trumfkort och alla ska ha möjlighet till utbildning. SFP vill att alla unga i
gymnasier och yrkesskolor får rätt till avgiftsfria läromedel, säger partiordförande och riksdagsledamot Anna- Maja
Henriksson.
Under de senaste åren har statens och kommunernas utbildningsbudgetar skurits ned åtskilliga gånger. Den här trenden måste
brytas.
– Gymnasiet ska fortsättningsvis ge en bred allmänbildande utbildning. Yrkesutbildningen ger goda färdigheter i ett yrke, men
utbildningen tryggar också övergången till tredje stadiet. Alla barn oberoende av bakgrund bör garanteras en högklassig
utbildning och läromedel av hög kvalitet, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.
– Ett avgiftsfritt andra stadie innebär inte att alla problem skulle vara lösta. Vi behöver också satsningar
på studiehandledning, studerandevård och på innehållet i undervisningen. Alla unga ska ha rätt till tillräcklig närundervisning,
säger Nylander.
Rehn-Kivi: Tilläggsresurserna inom äldreomsorgen bör läggas på personalen 26.02.2019
Riksdagen har idag debatterat valperiodens sista tilläggsbudget. I tilläggsbudgeten föreslås tilläggsanslag till äldreomsorgen och
framför allt dess övervakning.
Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi gläds åt den nödvändiga tilläggssatsningen men förvånas över att den bara riktas till
personalresurser inom övervakningen och inte alls till själva vårdarbetet.
– Tyvärr har det visat sig att vissa vårdbolags attityder och egenkontroll inte fungerar och denna tilläggssatsning är därför
verkligen välkommen. Men att satsa alla resurser på övervakningen och undgå problemet med personaldimensioneringen
är ansvarslöst. Förutom att vi bör ha en personaldimensionering på 0,7 måste vi också ha tydliga kvalitetskriterier på vården.
Vi behöver en tillräckligt stor satsning som rättar till de brister som uppdagats inom äldrevården, säger Rehn-Kivi.
– För att vårt samhälle ska fungera måste vi kunna förlita oss på att bestämmelserna inom äldreomsorgen följs av alla
tjänsteaktörer och att aktörerna handlar enligt välfärdssamhällets etiska regler och lagens bestämmelser. De som vårdas
har olika vårdbehov – lättare eller tyngre – men för de olika behoven behövs det hjälpande händer, lyssnande öron och
iakttagande ögon. Därför är det nu ytterst viktigt att resurserna läggs på att garantera tillräcklig och kunnig vårdpersonal för
våra äldre, säger Rehn-Kivi.

SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga 27.02.2019
Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en
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för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att
ingen lämnas utanför.
SFP vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Barnfattigdomen måste tas på allvar. Bland ensamförsörjarfamiljerna
är många låginkomsttagare och därför måste ensamförsörjartillägget höjas.
– Barnfamiljer måste få stöd och hjälp då det behövs. Att satsa på förebyggande åtgärder och tidigt ingripande är effektiva sätt
att förhindra att barn marginaliseras. Därför vill vi till exempel att kommunernas hemtjänster för barnfamiljer har tillräckliga
resurser, säger partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
Alla barn ska ha likvärdiga möjligheter att få en bra start i livet. Elva procent av de som går ut nian saknar de
läskunskaper som krävs för att studera vidare. Det är oacceptabelt. Därför vill vi satsa på början av skolstigen. Vi vill erbjuda
fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag för barn som fyllt tre år och vi vill införa en tvåårig förskola för att
bättre kunna stöda barnen.
– I Finland deltar barnen i småbarnspedagogiken i betydligt lägre grad än i våra nordiska grannländer. Därför är det så bakvänt
att regeringen försämrat rätten till subjektiv dagvård. Vårt lands framtid är beroende av att vi ger kommande generationer
bästa möjliga förutsättningar. Bra elevvård och studiehandledning spelar en viktig roll i att förhindra utslagning, säger
riksdagsledamot Mikaela Nylander.
– För att unga ska få bästa möjliga start på livet måste vi sänka ungdomsarbetslösheten och hjälpa unga i övergången till
arbetslivet. Det här kan vi göra med hjälp av att öka antalet verkstads- och arbetsprovplatser, utveckla samarbetet
mellan andra stadiet och arbetslivet samt göra det lättare för unga att jobba under studietiden, säger Henriksson och
Nylander.
SFP lanserade sitt politiska program för att förhindra marginalisering bland unga på onsdagen.

Henriksson om regeringspartiernas beslut: Utskottets majoritet tar nu en enorm risk 27.02.2019
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson ifrågasätter starkt regeringspartiernas representanters beslut i riksdagens social- och
hälsovårdsutskott, att avsluta experthörandena i utskottet gällande regeringens bemötande om sote- reformen.
– Regeringspartiernas representanter i social- och hälsovårdsutskottet tar nu en enorm risk då de har bestämt att utskottet
inte ska höra experter gällande regeringens bemötande om sote-reformen. Regeringens sote-förslag har nu för tredje gången
varit delvis motstridig med grundlagen. Med andra ord har man inte lärt sig av de bakläxor grundlagsutskottet tidigare
gett. Att avsluta höranden går verkligen inte att motivera med att man tidigare under processens gång hört ett flertal
experter, säger Henriksson.
– I den här situationen är det helt klart att social- och hälsovårdsutskottet måste skicka sitt eventuella betänkandeutkast
tillbaka till grundlagsutskottet för utvärdering, för att klargöra om utlåtande uppfyller grundlagsutskottets krav. Särskilt
med tanke på att regeringens bemötande kommer endast några dagar efter att grundlagsutskottet givit sitt utlåtande, säger
Henriksson, som även är medlem i grundlagsutskottet.
Enligt Henriksson kan man starkt ifrågasätta på vilket sätt regeringspartierna fattade beslut i detta ärende.
– Det är oerhört att regeringspartierna under ledning av utskottets vice ordförande tvingade fram ett beslut om att sluta med
att höra experter, just vid den stund när utskottets ordförande hade gått iväg till talmanskonferensen för hörande.
Förfarande som detta hör inte hemma i Finlands riksdag, oberoende hur hårt det politiska trycket är inom regeringspartierna.
Detta strider mot riksdagens värdighet, säger Henriksson.
Lyckad nominering för SFP 05.03.2019
Svenska folkpartiet går till riksdagsval med ytterst starka listor. SFP har totalt 98 kandidater i nio kretsar.
– För första gången har SFP även egna kandidater, förutom i Egentliga Finlands, Helsingfors, Nylands och Vasa
valkretsar även i Birkalands, Lapplands, Satakuntas, Tavastlands och Uleåborgs valkretsar. Vi har nu kandidater i fler valkretsar
än vi någonsin tidigare haft i modern historia och det största antalet kandidater, säger SFP:s partisekreterare Fredrik
Guseff.
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– Kandidatbuketten är fullkomlig. Vi har en jämn könsbalans, bra åldersfördelning, en god geografisk spridning och
framförallt kompetenta kandidater. Alla förutsättningar finns för SFP att göra ett historiskt gott val, säger Guseff.
För första gången har SFP fler kvinnor än män på listorna, då kvinnorna utgör 53% av kandidaterna.
Svenska folkpartiet har som målsättning att dels göra det bästa riksdagsvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd
på minst 5% samt dels öka antalet SFP-mandat i riksdagen.
– Den nuvarande regeringens politik har bidragit till att medborgare nu i stor utsträckning utanför SFP:s traditionella
områden kontaktat partiet för att visa sitt stöd. SFP som ett liberalt parti med fötterna på jorden och ett stort socialt hjärta
som driver en ansvarsfull ekonomisk politik, svarar på de behov som nu finns. SFP kommer alltid att försvara svenskan och
det tvåspråkiga Finland. Men vår politik sträcker sig även långt och brett utanför det, och det har många finskspråkiga nu
märkt. Vi är det alternativ som Finland nu behöver, säger SFP:s ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja
Henriksson.
Den nuvarande regeringen har varit ytterst dålig för det svenska språket och vårens riksdagsval kommer att handla om vårt
tvåspråkiga Finlands framtid. Men det handlar även om framtiden för vår social- och hälsovård, utbildningen och klimatet
samt mycket mer.
– I ett hurdant Finland vill vi leva i? Vilken framtid vill vi ge åt våra barn och äldre? Det bästa sättet att vara med och påverka
är att rösta. jag är otroligt stolt över SFP:s fina kandidatpalett, avslutar Henriksson.
SFP vill att Finland är en föregångare i klimatfrågor 06.03.2019
– Jag är oerhört stolt över det klimatprogram vi nu jobbat fram. Det är ambitiöst och ligger i tiden och framhåller också de
möjligheter som klimatförändringen kan innebära för Finland, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja
Henriksson.
Klimatförändringen och den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. SFP förbinder sig till att den
globala uppvärmningen begränsas till max 1,5 grader och att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2035. Vi kan göra mycket på
hemmaplan, men Finland ska också vara en aktiv aktör i klimatfrågor i Norden, Europa, globalt samt i internationella
organisationer.
– För att lösa klimatfrågan behövs mångsidiga åtgärder. Satsningar på ny teknik, forskning, utveckling och innovation är
avgörande också i det här fallet. Arbetet mot klimatförändringen innebär stora möjligheter för företag som till exempel
utvecklar mer hållbar teknologi. För att nå klimatmålen krävs omställningar i samhället. Vi måste därför se till att de som
påverkas mest av omställningen inte lämnas ensamma, utan stöds för att kunna anpassa sig till de nya kraven.
Människogrupper eller regioner som berörs särskilt mycket av omställningen behöver kompenseras, säger Henriksson.
– Vi ska både minska på våra utsläpp, men också binda kol från atmosfären i våra skogar och åkrar. Växande skog är vår
viktigaste kolsänka, och denna kolsänka måste vi värna om. Våra åkrar har också en betydande potential att binda mera kol än
idag Vi vill utarbeta en modell där skogsägare kompenseras för den kolsänka de upprätthåller. För att minska på utsläppen i
trafiken måste vi satsa på kollektivtrafik, speciellt rälstrafik, och öka antalet elbilar och utsläppssnåla bilar genom
beskattningsåtgärder, säger SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
– Uppvärmning och byggande står för en stor del av utsläppen i samhället. Vi vill sporra husägare att renovera så att
värmesvinnet minskar och byggnaderna blir mer energieffektiva. Byggnaders miljöbelastning borde bedömas utgående
från byggnadens hela livscykel, ända från produktion av material till återanvändning. Byggnader borde också kunna producera
och lagra egen el. Energiproduktionen ska vara fossilfri under 2030-talet, istället ska vi satsa på vindkraft, solenergi, bioenergi
och jordvärme säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.
Adlercreutz: Vi måste bli bättre på att stöda pojkar och unga män i skolan och hemma 06.03.2019
Enligt en färsk utredning har andelen unga som är utanför arbetsliv och utbildning minskat i Finland. Speciellt situationen för
unga män har förbättrats. Ordförande för riksdagens mansnätverk, riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP) gläds över
den positiva utvecklingen, men ser alltjämt orosmoln.
– Det finns fortfarande mycket som måste förbättras för att vi ska motverka marginalisering och stöda unga bättre under
skolstigen. Skolan måste bli bättre på att känna igen problem och hjälpa i ett tidigt skede då det behövs. Vi måste satsa på
jämställdhetsfostran och ha flera skolpsykologer, kuratorer och studiehandledare i skolorna. Ur Svenskfinlands perspektiv
är det också verkligen oroväckande att inga nya studiehandledare har utbildats på svenska på många år, säger Adlercreutz.
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Forskning visar att föräldrars mentala problem korrelerar speciellt med pojkars arbetsoförmögenhet som beror på mentala
problem och ångeststörningar.
– Föräldrar och vårdnadshavare har en betydande roll i en ung människas liv. Om föräldern mår dåligt och lider av mentala
problem reflekteras det också på barnet. Vi behöver mer resurser för mentalvård med låg tröskel för att stöda och vårda
dem som behöver. Dessutom är det viktigt att vi satsar på att i samhället odla en atmosfär där alla – både pojkar och flickor,
barn och vuxna – upplever att man får söka hjälp.
Riksdagens mansnätverk ordnade idag ett diskussionstillfälle om hur vi bättre kunde stöda pojkar och män i skolan och på så sätt motverka marginalisering.
Henriksson: Vi måste stoppa våldet mot kvinnor nu! 08.03.2019
– Vi måste se till att kvinnor och flickor i Finland som utsätts för sexuellt våld och våld i närrelationer, vågar anmäla brotten
och att brottsoffren alltid bemöts med värdighet och respekt, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja
Henriksson.
– Polisen, rättsväsendet och sjukvårdspersonalen borde få mer utbildning i hur man bemöter personer som utsatts för
sexuellt våld och våld i närrelationer. Det handlar om synnerligen traumatiska upplevelser för brottsoffren. Polisen och
rättsväsendet behöver också mera resurser och personal för att snabbt och korrekt kunna behandla alla fall, säger
Henriksson.
Finland är det näst farligaste landet i EU för kvinnor. Våldet mot kvinnor anses vara en av de allvarligaste kränkningarna
av de mänskliga rättigheterna i Finland. Våld i närrelation, våld mot kvinnor och sexuellt våld är betydande samhällsproblem
med sociala, hälsooch ekonomiska följder för både individen och samhället.
– All fakta visar att våld mot kvinnor är vanligare i Finland än i övriga Norden eller Västeuropa. Det här är fullständigt
oacceptabelt. Ingen ska behöva uppleva våld, känna sig otrygg eller känna misstro gentemot myndigheterna, avslutar
Henriksson.
SFP arbetar för att det ska grundas åtta nya skyddshem, tre våldtäktskriscenter och en riksomfattande dygnet runttelefontjänst för våldsoffer.
Rehn-Kivi: Vårdreformen föll – en seger för välfärdssamhället! 08.03.2019
Regeringen har idag beslutit att dra tillbaka sitt förslag till vård- och landskapsreformen och lämnat in sin avskedsbegäran till
republikens president.
Efter både grundlagsutskottets kritiska utlåtande och hörande av otaliga sakkunniga var det klart att reformen inte kommer
att gå i mål under denna valperiod. För demokratin och riksdagens auktoritet var detta rätt beslut av regeringen framför
allt då dess stöd nu ligger på under 30 procent. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica
Rehn-Kivi är lättad av beslutet.
– Detta är en seger för välfärdssamhället, närdemokratin och den enskilda medborgaren. Det är en stor lättnad att regeringen
själv nu insett att deras modell inte skulle nå upp till de målsättningar som satts upp för arbetet med att reformera social- och
hälsovården i vårt land. Reformen skulle ha medfört en valfrihetsmodell som skulle ha kostat oss dyrt och som skulle ha
riskerat att både integrationen och finansieringen av social- och hälsovården skulle ha försämrats märkbart, säger Rehn-Kivi.
– Nu behåller vi tills vidare den modell som vi sett att fungerar bra. Jag vill speciellt att vi kan bevara den högklassiga
specialsjukvården, skolhälsovården, mödra- och barnrådgivningen och den viktiga förebyggande verksamheten på den goda
nivå den befinner sig på nu. Det viktigaste inom vården är att vi har vårdproducenter som tar patientens individuella behov i
beaktande. Nu ska vi se till att vi tryggar det, säger Rehn-Kivi.
– Som ny i utskottet och inte så insatt i social- och hälsovårdsfrågor har processen varit väldigt lärorik. Jag har fått ta del av
riksdagsarbetets både goda och sämre sidor. Jag har upplevt att samarbetet mellan ledamöterna fungerat bra, men tyvärr har
jag också upplevt en fulare sida och sett smutskastning och personliga angrepp. Med en så prestigefylld, arbetsdryg och
komplicerad reform har det ändå tyvärr varit omöjligt att undgå det fula, säger Rehn- Kivi.
Thomas Blomqvist: Regeringen föll tillsammans med sitt flaggskepp 08.03.2019
– Det är stora saker på gång i riksdagen och inom politiken. Regeringen föll tillsammans med sitt flaggskepp vård- och
landskapsreformen.
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Så kommenterar Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist regeringens avgångsbesked. Beslutet att blåsa av
vårdreformen ser han som det enda vettiga i det här läget.
– Det fanns inga förutsättningar att få vård- och landskapsreformen grundlagsenlig eller godkänd under den här perioden.
Nu drar statsministern sin slutsats av det.
Blomqvist säger att det kommer att bli en hel del jobb för nästa riksdag och regering då regeringen nu misslyckades med
vårdreformen.
– En social- och hälsovårdsreform behövs fortfarande, men i den måste människan och tillgängligheten till vården vara det
centrala, också lagberedningen behöver bli mera noggrann så att vi får ett lagförslag som är grundlagsenligt. Det blir nästa
riksdags och regerings viktiga uppgift, säger Blomqvist.
Rehn-Kivi: Vasa får ännu en tredje chans! 12.03.2019
Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har på SFP-ledamoten Veronica Rehn-Kivis förslag på nytt tagit upp
medborgarinitiativet som kräver fullskalig jour för Vasa centralsjukhus.
– Jag är mycket glad att Vasa på detta sätt får en tredje chans. Jag föreslog i morse att saken skulle behandlas och utskottet
diskuterade frågan i en och en halv timme. Diskussionen var saklig och det fanns en förståelse för att saken är viktig, säger
Rehn-Kivi.
Tidigare har medborgarinitiativet behandlats i samband med vård- och landskapsreformen. Nu då vårdreformen har förfallit,
kunde utskottet plocka ut ärendet som en skild fråga.
– I utskottet har vi slutbehandlat alla andra medborgarinitiativ, varför skulle det inte gälla också detta medborgarinitiativ,
frågar Rehn-Kivi retoriskt.
Nu kommer utskottet i morgon att skriftligen höra finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Vasa och
Seinäjoki. På torsdag morgon ska betänkandet vara klart att föra till plenum, för att hinna behandlas innan riksdagen håller sitt
sista plenum på tisdag.
– Ingenting är ännu klart, men jag bedömer att det finns en rejäl chans att få en majoritet i utskottet att godkänna en
skrivning som förpliktar nästa regering att skrida till åtgärder med anledning av medborgarinitiativet.
– Grundlagsutskottet har påtalat saken i sitt senaste utlåtande om vårdreformen och presidenten har också lyft upp
språkfrågan då han stadfäste jourreformen. Det är helt klart att hundratusen svenskspråkiga i Österbotten ska ha
specialistvård på svenska, säger Rehn-Kivi.
Rehn-Kivi: Vasa förlorade, men frågan lever 13.03.2019
Medborgarinitiativet om att ge fullskalig jour för Vasa centralsjukhus förlorade 10 mot 7 i riksdagens social- och
hälsovårdsutskott.
Det var SFP-ledamoten Veronica Rehn-Kivi som föreslog understödd av Blå framtids Veli-Matti Saarakkala att initiativet
skulle godkännas.
Hela oppositionen stödde Rehn-Kivis förslag, men regeringsmajoriteten i utskottet var inte beredd att avgöra frågan nu.
– Här ser man vem som på riktigt stöder fulljouren för Vasa. Det är åtminstone inte Samlingspartiet och inte Centern. Jag
är särskilt förvånad att Centerns Pekka Puska, som skulle ha haft möjlighet att avgöra frågan nu, valde att inte göra det,
kommenterar Rehn-Kivi efter mötet.
Hon är besviken på resultatet, men ser det ändå som värdefullt att utskottet enats om ett uttalande som förpliktar nästa
regering att återkomma till frågan. Det betänkande utskottet godkänner i morgon föreslår alltså att medborgarinitiativet
förfaller, men på förslag av Puska bifogas till betänkandet ett uttalande om att nästa regering ska ta itu med frågan.
– Viktigt nu är att detta uttalande som spikas av utskottet i morgon är tydligt när det gäller Vasa. Här kan vi hänvisa till
grundlagsutskottets klara utlåtande. Det är helt klart att hundratusen svenskspråkiga i Österbotten ska ha specialistvård
på svenska, säger Rehn-Kivi.
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SFP försökte men majoriteten i utskottet svek 13.03.2019
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är besviken att majoriteten i riksdagens social- och
hålsovårdsutskott inte idag gav grönt ljus för omfattande jour vid Vasa centralsjukhus.
Idag fanns det en reell chans att Vasa centralsjukhus omfattande jour hade kunnat räddas ännu under denna
riksdagsperiod, men den politiska viljan saknades också denna gång i social- och hälsovårdsutskottet. Tyvärr stödde inte
majoriteten i utskottet SFP:s förslag om att godkänna medborgarinitiativet.
– Jag är oerhört besviken att man nu dragit i handbromsen igen än en gång. Social- och hälsovårdsutskottet hade idag en helt
unik tredje chans att rädda Vasa centralsjukhus omfattande jour men majoriteten svek. Nu ser vi svart på vitt vad majoriteten
i utskottet gick för i den här frågan, säger Henriksson.
– SFP kommer givetvis att dagligen fortsätta föra Vasa centralsjukhus sak tills den här frågan är löst. Det handlar om jämlik
behandling av medborgarna i vårt land, säger riksdagsledamot och partiordförande Anna-Maja Henriksson

EU gör biljettautomater och offentliga transportmedel mera tillgängliga för alla 13.03.2019
Genom ett direktiv om tillgänglighet i Europa, sätter EU nya standarder för att försäkra sig om att varor och tjänster är
tillgängliga också för dem med rörelse- och funktionsnedsättningar. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE)
välkomnar parlamentets ställningstagande.
– För att alla ska kunna vara en del av det moderna samhället, behöver myndigheterna i medlemsländerna se över hur de fattar
beslut i samband med offentlig upphandling. Vi måste försäkra oss om att alla har lika möjligheter att utföra sina vardagliga
sysslor som att t.ex. använda sig av betalautomater, säger Torvalds.
– Kriterierna kommer att göra vardagen lättare för de 80 miljoner européer som lever med funktionsnedsättningar, säger
Torvalds.
Direktivet innebär att medlemsländerna i den offentliga upphandlingen inte kan godkänna projekt som inte uppfyller de krav
som EU ställer. Tillgänglighetskriterierna berör allt från självbetjäningsstationer som bankautomater och biljettautomater
till offentliga transportmedel. Direktivet förutsätter att myndigheter i medlemsländerna endast godkänner sådana anbud
som uppfyller kriterierna för tillgänglighet vid offentlig upphandling.
– Den finska upphandlingslagen strider redan som den är mot internationella förpliktelser Finland har förbundit sig till. Jag
hoppas att man i samband med implementeringen av det nya direktivet också ser över medbestämmanderätten. När
kommunerna i Finland köper tjänster i syfte att stöda personer med funktionsnedsättningar i vardagen, har de berörda
personerna i nuläget inte varit delaktiga. De har heller inte haft möjlighet att överklaga. Det är på tiden att det här åtgärdas,
säger Torvalds.
Henriksson: SFP ger järnet för fulljour 14.03.2019
– Utan Veronica Rehn-Kivis heroiska insats i social- och hälsovårdsutskottet skulle frågan om omfattande jour för Vasa
centralsjukhus inte behandlas i riksdagens plenum idag.
Det säger Rehn-Kivis partiledare Anna-Maja Henriksson i en kommentar efter att utskottet på torsdag förmiddag bestämde
att det skrivs ett betänkande om medborgarinitiativet som gäller centralsjukhusets status.
– Det är SFP:s förtjänst att centralsjukhusfrågan i dag kommer upp i behandling i plenum. I morgon röstar riksdagen om
saken. SFP:s linje är entydig – vi vill att Vasa centralsjukhus får omfattande jour. Nu är det upp till bevis för de övriga
partierna vad de på riktigt anser om fulljouren i Vasa, säger Henriksson.
Riksdagen kommer i ett extra plenum ännu i dag att behandla ärendet utgående från social- och hälsovårdsutskottets
betänkande. Omröstningen sker på fredag.
Rehn-Kivi: Riksdagen hade haft möjligheten att rädda Vasa 15.03.2019
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Medborgarinitiativet om att ge Vasa sjukhus omfattande dygnet runt jour har varit på agendan i riksdagen hela veckan.
Ärendet togs upp på tisdagen i social- och hälsovårdsutskottet på riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivis initiativ.
– Jag har insett hur viktigt ett medborgarinitiativ är som ett demokratiskt redskap i vårt land. Trots att jag inte sörjde över att
sote-skeppet sjönk var det viktigt att rädda initiativet om Vasa centralsjukhus från vraket så att också det skulle hinna få en
saklig behandling och ett beslut före riksdagsperiodens slut, säger Rehn-Kivi.
Riksdagen röstade om ärendet idag med resultatet 92-91, 16 borta.
– Idag är jag otroligt besviken över beskedet. Att röstningen avgjordes med minsta möjliga marginal visar å ena sidan på det
breda stöd frågan fått, å andra sidan visar det hur nära vi var, säger Rehn-Kivi.
– Den lediga atmosfär som kunnat anas i riksdagen efter regeringens fall har gjort att ledamöterna inte varit bundna vid
tidigare gruppbeslut och att de istället hade kunnat använda sitt eget sunda förnuft. Detta hade gjort det möjligt för oss att
godkänna förslaget och trygga de medborgerliga rättigheter som hundratusentals svenskspråkiga österbottningar har,
säger Rehn-Kivi.
– Dagens omröstning visar att en enskild ledamot och ett enskilt parti kan driva igenom viktiga ärenden. Att ärendet fått sin
början från ett medborgainitiativ är också viktigt för demokratin och är ett tecken på medborgarnas reella
påverkningsmöjligheter. Vasa sjukhus har varit en hjärtefråga för Sfp och det är otroligt ledsamt att vårt hårda arbete ändå
resulterade i ett negativt besked, säger Rehn-Kivi.
– Frågan om huruvida Vasa centralsjukhus ska få omfattande dygnet runt jour är ändå inte ännu helt slutförd utan nästa
regering ska ännu se över frågan, vilket kan ses som en positiv signal, mitt i besvikelsen. I den regeringen är det viktigt att Sfp
sitter med, säger Rehn-Kivi.
Vi gjorde allt vi kunde och vi ger inte upp 15.03.2019
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är besviken att riksdagen idag beslöt med minsta möjliga marginal
(rösterna 92-91) att inte godkänna medborgarinitiativet om omfattande jour för Vasa centralsjukhus.
– Det här visar med all tydlighet vad Centerns och Samlingspartiets inställning till tryggandet av de språkliga rättigheterna är.
Det är inte viktigt för dem. Det här är ytterst beklagligt säger Anna-Maja Henriksson.
– SFP har under hela denna valperiod jobbat för omfattande jour vid Vasa centralsjukhus. Och vi har gjort allt vi kunde, även
om vi fått jobba i hård motvind. Det positiva är ändå att riksdagen nu tack vare SFP:s hårda arbete beslöt att godkänna en
kläm som förpliktigar nästa regering att lyfta frågan på bordet.
Enligt Henriksson är det nu nästa regerings sak att föra frågan om omfattande jour vid Vasa centralsjukhus vidare.
– SFP skulle helst sett att frågan avgjorts redan idag, men nu blir det en liten fördröjning. Nu är det upp till nästa regering att
ge Vasa centralsjukhus omfattande jour.
– En sak är helt klar. Vi kommer inte att ge upp. SFP kommer att jobba stenhårt för att nästa regering löser frågan.
Enligt Henriksson har SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi haft en helt avgörande roll i att medborgarinitiativet om
VCS ännu kom till behandling i plenum under denna vecka.
– Utan Veronicas fantastiska insatser i social- och hälsovårdsutskottet skulle medborgarinitiativet om VCS aldrig ha kommit
till behandling i plenum. Dessutom har hon även i övrigt hela tiden jobbat för VCS i utskottet.
Torvalds: vi måste lyssna på de ungas klimatoro 15.03.2019
Idag, på fredag 15.3.2019, demonstrerar unga runt om i Europa, och kräver att politikerna fattar beslut om åtgärder i
klimatfrågan. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar fenomenet:
– För de ungas skull måste vi politiker vara modiga. Vi måste också bli bättre på att berätta för våra barn och unga om vad vi
redan gör, säger Torvalds.
– Klimatfrågan är en fråga som bäst löses på EU-nivå, eftersom det berör alla medlemsländer. I parlamentet har vi fått
igenom ambitiösa paket. Det handlar om bilarnas och lastbilarnas koldioxidutsläpp, om skogens och lantbrukets roll som
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kolsänkor, och den långtidsstrategi som röstades igenom i parlamentet den här veckan.
EU håller på att utveckla en strategi för hur EU till år 2050 ska kunna bli klimatneutralt, vilket betyder att man inte orsakar
mera utsläpp än vad som tas upp från atmosfären. Enligt den måste varje medlemsland redogöra för sina koldioxidutsläpp
och de åtgärder de tar och kommer att ta för att begränsa dem.
– Det finns hopp för framtiden. Men för att det ska bli möjligt måste alla dra sitt strå till stacken. Det gäller lagstiftaren,
regeringarna och den enskilde individen. Jag är otroligt glad över att de unga höjer sin röst, och nu måste vi ge dem riktiga
svar. Det är dags att handla, slår Torvalds fast.

Blomqvist: Det var snubblande nära 15.03.2019
Den knappa förlusten (91-92) i omröstningen om Vasa centralsjukhus grämer enormt, men man kan kanske ändå kalla det
här för ett fall framåt.
Så kommenterar Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist fredagens dramatiska omröstning i riksdagen.
– Fastän vårt förslag att godkänna medborgarinitiativet och lösa jourfrågan nu förlorade, så förpliktar det nu godkända
beslutet nästa regering, oberoende av sammansättning, att lösa frågan och ge Vasa fullskalig jour, säger Blomqvist.
SFP kommer att fortsätta att arbeta för att få frågan i mål.
– Vi komma ihåg att utgångsläget ännu i förra veckan var att riksdagen inte alls skulle behandla medborgarinitiativet. Utan
Veronica Rehn-Kivis initiativ och insats i social- och hälsovårdsutskottet skulle ärendet inte alls kommit till omröstning i
riksdagens plenum.
– Det var snubblande nära, men vi fortsätter jobba och nästa period ska den här saken skötas, säger Blomqvist.
Nylander: Ge rätt till studiehandledning i ett år efter nian 21.03.2019
Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en
för mycket. Utgångspunkten måste vara att ingen lämnas utanför.
En god och tillräcklig studiehandledning på alla stadier blir allt viktigare för allt fler ungdomar. Studiehandledningen bör
utvecklas och resurserna ska säkras.
– Som alldeles ny åtgärd föreslår jag att nästa regering utreder hur studiehandledarna i grundläggande utbildningen på bästa
sätt skulle kunna ges en skyldighet att följa med den unga i exempelvis ett års tid efter nian. Detta för att säkerställa att
alla unga får en studieplats på andra stadiet, en läroavtalsplats, rehabilitering eller går vidare till tiondeklassen, säger
Nylander.
– Resurser för det här ändamålet bör anvisas. Vi vet att det mest kritiska skedet för många unga är just efter nian och genom
att studiehandledarna skulle ges en möjlighet att stöda, hjälpa och handleda också en tid efter avslutad skolgång skulle
många unga få det stöd de så väl behöver av en bekant person. Samarbete med olika instanser som jobbar med ungdomar
behövs. Vi införde nyligen denna skyldighet för gymnasiernas del och det skulle vara minst lika viktigt att kunna hjälpa unga
också efter nian, påpekar Nylander.
Henriksson: Finlands framgång bygger på kunskap – höj forskningsanslagen! 24.03.2019
– Högskolornas och forskningsinstitutens finansiering måste höjas. Finland ska vara ett land där det lönar sig att investera –
och då måste vi också satsa på forskning och utveckling. Det är avgörande både för vår ekonomiska tillväxt och
sysselsättningen, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
Den offentliga och privata finansieringen för forskning, utveckling och innovationer bör utgöra fyra procent av Finlands
bruttonationalprodukt år 2025, enligt Svenska folkpartiet. Finansieringen till alla utbildningsstadier och
grundfinansieringen för forskning borde vara tillräcklig, långsiktig och förutsägbar. Då både företagens och den offentliga
sektorns satsningar på forskning och utveckling har minskat finns det en risk att vår utveckling sackar efter jämfört med de
övriga EU-ländernas.
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– Jag ville inte se en utveckling där toppforskarna flyttar utomlands för att högskolorna och forskningsinstituten i Finland inte
upplevs som attraktiva. Vi borde istället göra allt för att locka forskare från andra länder till oss, säger Henriksson.
– Satsningar på ny teknik, forskning, utveckling och innovation är avgörande också i kampen mot klimatförändringen.
Arbetet mot klimatförändringen innebär stora möjligheter för företag som till exempel utvecklar mer hållbar teknologi. Vi kan
både vidareutveckla existerande koncept och hitta nya framgångssagor kring klimatsmarta innovationer, säger
Henriksson.
Partisekreterare Guseff: Absurda fastighetsskatter utarmar landsbygden och skärgården 27.03.2019
– De absurda höjningar av fastighetsskatterna som vi hört om nu från Åbolands skärgård måste stoppas.
Skattemyndigheterna kan inte ha som uppgift att avgöra huruvida folk ska kunna bo kvar i skärgården eller tvinga folk att sälja
egendom som kanske hört till släkten i hundratals år, konstaterar Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff.
Fastighetsskatterna är ur beskattarens synvinkel tacksam eftersom människorna inte har möjlighet att kringgå att betala
fastighetsskatt. Men skattebjörnens hunger får inte orimligt gå ut över vanliga människor som kanske inte har
skattebetalningsförmåga.
– Att höja beskattningsvärdet för kobbar och skär på ett sätt som innebär att fastighetsskatten stiger från exempelvis drygt
1000 euro till över 10000 euro per år är inte rimligt. Under de senaste åren har en utveckling skett där man från statens sida
velat höja beskattningsvärdena. Från Svenska folkpartiets sida har vi varnat för effekterna av detta. Det kan lätt uppstå sådana
situationer vi nu ser i Åboland. Därför har vi i vårt riksdagsvalsprogram slagit fast att fastighetsskatterna måste hållas på en
rimlig nivå, fortsätter Guseff.
– Alla ansvarstagande partier vill naturligtvis att vi kan samla in tillräckligt med skatter för att finansiera välfärden. Situationen i
Åboland nu visar dock vilka konkreta effekter en skärpt beskattning av ägande kan få. Välfärden kan bäst garanteras genom en
hög sysselsättning, inte genom att avfolka skärgården och landsbygden, slår Guseff fast.

Torvalds frustrerad: de finska transportföretagen tvingas vänta på lika regler för godstransporter 27.03.2019
Europaparlamentet skickade idag 27.3.2019 tillbaka det s.k. mobilitetspaketet till ny utskottsbehandling. Det betyder att finska
transportföretag tvingas vänta på den viktiga uppdateringen, som skulle leda till att utländska transportfirmor måste följa
finska regler vad gäller transporttider och löner i Finland.
Europaparlamentariker Nils Torvalds är frustrerad:
– Det är viktigt att alla transportföretag som är aktiva i samma medlemsstat följer samma spelregler, konstaterar
Torvalds. I praktiken skulle förslaget ha säkerställt att alla företag som kör i Finland också måste följa finska regler på
arbetsmarknaden, oberoende av vilket medlemsland de är registrerade i.
– Vi måste få ett slut på den snedvridna konkurrenssituationen där utländska transportföretag kan låta sina förare
transportera varor nästan dygnet runt, medan finländska förare varit tvungna att ta lagstadgade pauser. Det har också förlängt
leveranstiden och därmed höjt priset på transporten. Utländska transportfirmor har i sin tur satt ett mycket lägre pris,
eftersom transporten går snabbare och förarnas lön varit en spottstyver i förhållande till de finländska, säger Torvalds.
De nya reglerna kräver bl. a. att utländska förare ska få samma lön som finländska förare och att färdskrivare vid inspektion
visar att föraren tagit lagstadgade pauser och inte använder långtradaren som bostad.
– Det här är en av de frågorna som behöver lösas på europeisk nivå och jag är frustrerad över att förslaget skickades tillbaka
till utskottet. Vi måste ro i hamn det här viktiga paketet ännu under den här mandatperioden. Det här har varit en fråga som
kommit upp i många diskussioner med folk i transportbranschen och som upplevts som orättvis.
Paketet skulle även minskat transportsektorns miljöpåverkan, då mängden långtradare som kör utan last blir färre på våra
landsvägar, avslutar Torvalds.

Torvalds: Storbritannien står vid avgrundens brant – och utan lösning i sikte 28.03.2019
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Storbritannien har än en gång röstat om de olika alternativen för landets utträde ur unionen. Än en gång röstade
majoriteten emot alla förslag. Det bådar inte gott för Storbritanniens framtid , framhåller Europaparlamentariker Nils
Torvalds (SFP/ALDE) i en kommentar från Europaparlamentets sammanträde i Strasbourg.
– Efter åtta nya omröstningar står Storbritannien nu vid avgrundens brant. Bland representanterna i underhuset finns det
endast majoritet mot olika förslag, men ingen majoritet för något alternativ. De vill inte vara en del av tullunionen, de vill
inte ha en andra folkomröstning och de vill inte gå ur unionen utan överenskommelse. Snart två år efter att Artikel 50
utlöstes är det dags för britterna att komma fram till vad de egentligen vill.
Den ursprungliga Brexit-dagen infaller nu på fredagen 29.3.2019. Om det brittiska parlamentet inte i snabb ordning klarar av
att godkänna avtalet som premiärminister May har förhandlat fram, står landet inför en katastrof. EU har gett Storbritannien
två veckor att förklara hur de vill gå vidare. Den tidtabellen håller inte, konstaterar Torvalds.
– Nu ser det verkligen ut som om Storbritannien kommer att lämna unionen med en krasch. Om de inte har klarat att reda
ut hur de vill ha det under två år, hur ska de kunna göra det på två veckor? Min gissning är att de går ur unionen utan någon
överenskommelse, med allt vad det innebär.
– Hela Brexit-spektaklet är riktigt sorgligt, framför allt för alla de människor som inte vet hur deras liv kommer att se ut ens
om två veckor. Det gäller både EU-medborgare som har byggt upp sina liv i Storbritannien och de brittiska medborgare som
lever i ett annat EU-medlemsland. Samtidigt tvingas företag i både Storbritannien och EU vänta med att göra viktiga
investeringar tills framtiden klarnar. För varje dag politikerna velar missar vi möjligheter att skapa nya jobb. Jag hoppas att
Storbritannien inser vilket fatalt misstag Brexit är, men tar sitt ansvar.
SFP har en nyckelrroll för en levande tvåspråkighet 28.03.2019
Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson tog idag i Vasa med bekymmersamma tankar del av Tankesmedjan
Agendas undersökning om Svenskans ställning i Finland.
– Tankesmedjans Agendas utredning visar det som SFP hävdat att svenska språkets ställning har försämrats kraftigt under de
senaste åren. Detta på grund av att vi inte haft någon i regeringen som bevakat de svenska frågorna, säger SFP:s ordförande
och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson
Kjell Herberts som presenterade Tankesmedjan Agendas utredning säger att sju av tio upplever att språkklimatet är dåligt för
tillfället. Enligt undersökningen känner många finlandssvenskar att de bemöts med elakheter och spydigheter på fritiden
men även på arbetsplatsen.
– Finland är ett tvåspråkigt land och så ska det förbli. Det att finlandssvenskar idag känner diskriminering och hotfulla
situationer är ett tecken på att Finland inte gått framåt utan tagit flera steg tillbaka, säger Henriksson.
Den nuvarande regeringen har klart försvagat svenskans ställning i Finland. Nekande av omfattande jour till Vasa
centralsjukhus är bara ett exempel härpå. Regeringen har gjort det klart att politiska intressen går före det tvåspråkiga Finland.
– Vi finlandssvenskar kräver inte mera, vi kräver bara samma rättigheter, säger Henriksson.
Finland måste uppdatera sin nationalspråksstrategi och detta jobb behöver ske under ledning av nästa regering.
– Denna undersökning visar att en levande tvåspråkighet behöver SFP, och speciellt i regeringen. Men vi behöver också vilja
bland den högsta tjänstemannaledningen på ministerierna och våra ämbetsverk för att få den svenska servicen att fungera i
praktiken, säger Henriksson
SFP vill se ett enklare och mer sporrande socialskydd 03.04.2019
Svenska folkpartiet vill se ett enklare och mer sporrande socialskydd. SFP lanserade idag sina riktlinjer för en reform av
socialskyddet.
– Socialskyddet bör ge en skälig utkomst, då en person på grund av olika livssituationer inte är eller kan vara med i arbetslivet.
Ingen ska få falla i mellan eller hamna i kläm i vårt samhälle, säger SFP:s ordförande,
riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
– Samtidigt behöver vi ett socialskydd som är sporrande, det ska alltid vara mer lönsamt att ta emot arbete än att låta bli.
Arbetslivet förnyas hela tiden och därför måste socialskyddet följa med tiden. Vi måste också förenkla och förenhetliga
systemet. Vi vill ha bort onödig byråkrati.
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Enligt SFP:s riktlinjer ska socialskyddet förenklas genom att olika stödformer slås ihop till ett allmänt stöd. Grundtrygghetens
stöd på miniminivå, det vill säga utkomststöd, grunddagpenning för arbetslösa, arbetsmarknadsstöd, sjukdagpenning och
föräldradagpenning slås stegvis ihop till ett allmänt stöd.
Bostadsbidragssystemet är en mycket viktig del av socialskyddet och dess ändamålsenlighet granskas skilt. SFP:s riktlinjer för
förnyandet av socialskyddet gäller personer som är arbetsföra eller har nedsatt arbetsförmåga.
– Det är viktigt att socialskyddet beaktar människors olika livssituationer t.ex. om man är ensamförsörjare. Därför
kompletteras det allmänna stödet med olika tillägg. I vår modell belönas stödtagaren också med tilläggsinkomst för egen
aktivitet som till exempel arbetssökande eller deltagande i studier och fortbildning, säger Henriksson.
– Vi vill att det alltid ska vara mer lönsamt att ta emot arbete än att låta bli. Oavsett, ifall det handlar om två timmar jobb, ett
halvtidsjobb eller heltidsjobb. Det ska vara förutsägbart hur socialskyddet påverkas av att dina inkomster ökar. Oavsett hur
mycket du jobbar ska det alltid ge mer i handen än, då du inte jobbar alls.
SFP ser det som viktigt att socialskyddet förnyas som en större helhet där också familjeledigheterna,
småbarnspedagogiken och beskattningen av arbete ingår. Men för att lyckas behöver en reform av socialskyddet beredas så att
den kan förverkligas stegvis.
– Det råder en stor politisk enighet att socialskyddet behöver förnyas. Lärdomen från denna regeringsperiod och av
vårdreformen, är att omfattande reformer bör förverkligas stegvis, säger Henriksson.

Europaparlamentet vill stöda skyddsjakt och ersätta fiskare för säl- och skarvskador 04.04.2019
Europaparlamentet har idag torsdag 4.4.2019 fattat beslut om sin position för den Europeiska havs- och fiskerifonden, som är
av stor betydelse för de finska yrkesfiskarna. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har lett den liberala ALDEgruppen genom förhandlingarna:
– Vi har sett till att Europaparlamentet i sin position slår fast att yrkesfiskarna också i framtiden kommer att kunna få
ersättning för skador som orsakats av skarv och säl, berättar Torvalds. Det var inte tydligt med i kommissionens
ursprungliga förslag.
Den Europeiska havs- och fiskerifonden är en av EU:s fem struktur- och investeringsfonder och är till för att hjälpa
yrkesfiskare att ställa om till ett hållbart fiske, att finansiera projekt som ger nya jobb och höjer livskvaliteten för
kustbefolkningen. Reglerna som nu röstas fram kommer att gälla under perioden 2021-2027.
– Vi har även för första gången lyckats få igenom att man också ska kunna få EU-stöd för skyddsjakt av arter som skadar
fiskebestånden, förklarar Torvalds. I klarspråk betyder det här jakt av till exempel säl eller skarv. Skyddsjakten av skarv på
Åland kan med den här texten sannolikt få EU-pengar. I praktiken kan vi då befinna oss i en situation där skyddsjakt på
skarv är förbjudet på ena sidan Skiftet med hänvisning till EU, medan samma jakt bara några sjömil ifrån får EU-stöd. Det
om något visar hur uppseendeväckande finska myndigheters tolkning av EU-reglerna för skyddsjakt är.
Med det här som Europaparlamentets position, går man nu in i trepartsförhandlingar med kommissionen och rådet.
Slutresultatet kommer att röstas igenom av det nya parlamentet efter Europaparlamentsvalet.
Henriksson: Mörkläggning av fakta hör inte hemma i en demokrati 12.04.2019
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson ser mycket allvarligt på Helsingin Sanomats nyhet idag om att
finansministeriet undanhållit riksdagen information gällande social- och hälsovårdsreformen. Det har framkommit brister
i lagförslaget om flera hundra miljoner euro.
– Riksdagen har enligt grundlagen rätt till tillräcklig information, och därför är undanhållande av information oerhört
allvarligt. För att en demokrati ska kunna fungera ska politiker kunna lita på tjänstemännen. Detta fall visar stora brister i
det politiska ledarskapet på ministernivå, samt dåligt omdöme av tjänstemännen, säger Henriksson
–
Beredningen av vård- och landskapsreformen har varit problematisk på många sätt. Beredningen av stora reformer
kan inte skötas så här och därför borde det som nu kommit fram utredas grundligt, till exempel av justitiekanslern, säger
Henriksson.
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Torvalds försäkrar Greta Thunberg: ”Vi lyssnar på er!” 17.04.2019
– Hej, Greta. Jag borde egentligen heta Hans för då kunde vi som Hans och Greta gå ut i skogen och kämpa mot den
elaka klimathäxan. Det var med de orden Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) inledde sitt samtal med Greta
Thunberg under Europaparlamentets miljöutskottsmöte.
16-åriga Greta Thunberg, som är nominerad för Nobels fredspris, besökte Europaparlamentet i Strasbourg den 16 april för
att diskutera klimatfrågan.
– Unga som Greta, som valt att engagera sig i klimatfrågan, ska ha ett stort tack, säger Torvalds. Tillsammans har de unga
genom sina demonstrationer och sitt engagemang fått den stora allmänheten att vakna till.
Greta Thunberg inledde sitt tal till miljöutskottet med en referens till Notre Dame-branden i Paris, och sade att huset
brinner, men att grunden står kvar. Det är på den grunden vi behöver bygga vidare på. Hon efterlyste ett effektivare
släckningsarbete i klimatfrågan och mera åtgärder.
– Gretas referens till Notre Dame var väldigt rörande, säger Torvalds. Jag kontaktas ofta av unga som är så genuint oroliga.
Det smärtar mig att vuxna är dåliga på att förklara för de unga att mycket faktiskt gjorts. Sedan jag började i parlamentet har vi
infört lagstiftning som reglerar koldioxidutsläppen för industrin, personbilar och lastbilar. EU har också nu en långtidsplan
för hur vi ska nå Paris-målen. Det är vi ensamma i världen om.
– Det finns med andra ord hopp för framtiden. Undersökningar visar att vi redan är på rätt väg, påpekar Torvalds. Men för
att vi ska kunna ge dessa unga svar på tal och framtidstro, måste vi ta beslut med en högre ambitionsnivå än vad vi gjort
hittills. Dessa tunga beslut kommer att tas av politiker, som vi här i Europaparlamentet. Därför går det inte att understryka
nog hur viktigt det är att vi efter EU-valet har en majoritet i parlamentet som är beredda att ta dessa tunga beslut, avslutar
Torvalds.
Torvalds vill också betona, att de enkla lösningar som en del populistiska partier presenterar, inte är lösningen.
– Hemma i Finland ser vi att en del politiker försöker tona ner betydelsen av klimatförändringen. Det är det många vill höra,
men tyvärr tror jag att det är en ganska farlig utveckling. Det finns inga enkla lösningar.
Adlercreutz: Arbetet för en hållbar skattereform måste inledas genast 17.04.2019
Statens jubileumsfond Sitra presenterade idag sin modell för en skattereform för hållbar utveckling. SFP:s vice ordförande
och riksdagsledamot Anders Adlercreutz ser många likheter mellan Sitras modell och SFP:s förslag. Enligt Adlercreutz är det
nu viktigt att så snabbt som möjligt inleda arbetet för en rättvis och hållbar skattereform.
– Sitras reformförslag återspeglar i mycket tankar som vi i SFP har tagit upp i våra skuggbudgetar och i vårt
klimatprogram. Det känns bra att märka att vi varit på rätt spår. Alla av Sitras modeller betonar en skatteväxling från skatt på
arbete, som allmänt anses vara den skadligaste beskattningsformen, till beskattning av konsumtion. Detta har även SFP lyft
fram i flera sammanhang, säger Adlercreutz.
Alla modeller har analyserats och modellerats och visar på klara resultat: de leder alla till ökad ekonomisk aktivitet och växande
BNP, ökad sysselsättning och – viktigast av allt – minskade utsläpp.
– Klimatskeptikerna skrämmer ofta allmänheten med scenarier där industrin flyttar bort och klimatarbetet leder till
arbetslöshet och en försämrad ekonomisk situation. Sitras kalkyler visar klart att så inte är fallet. Vi vet att ren teknologi är
en växande marknad. Finland är redan väl positionerat för att kunna ta stora andelar av den marknaden. Enbart Neste och
Outotec har idag positiva koldioxidavtryck på åtta respektive sex miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen. Det här är
inte någonting vi i Finland förlorar på, utan vinner.
– Men omställningen måste vara rättvis och socialt och geografiskt hållbar. Nästa regering bör inleda arbetet för en hållbar
skattereform. Ju tidigare vi börjar, desto lättare blir arbetet. Och desto större ekonomisk nytta kan vi som land få från de
marknader som hela tiden växer.
Torvalds: Tack vare hårt arbete är EU idag en bättre version av sig själv 18.04.2019
Idag, torsdagen den 18.4.2019 avslutas den sista sessionen i Strasbourg för det sittande Europaparlamentet. Parlamentet
tackar nu för sig och tar paus i väntan på Europaparlamentsvalet, som i Finland ordnas söndagen den
26.5. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar:
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– Den sista sessionen har varit viktig. Europaparlamentet har beslutat om bland annat program för forskning, framtid och
innovation som Horizon Europe och Digital Europe, investeringsprogrammet InvestEU, en rad ekonomiska frågor och
frågor som rör migration. Dessutom godkändes lagstiftningen om lastbilarnas koldioxidutsläpp, som den sista biten i EU:s
lagstiftningspaket som försöker mota den globala uppvärmningen, konstaterar Torvalds.
Torvalds kommenterar också mandatperioden som helhet:
– Parlamentet tillträdde 2014 i kölvattnet av en stor ekonomisk storm. Under mandatperioden har EU ställts inför många
vägskäl, som kommer att definiera unionen för många år framåt. Jag tänker speciellt på Brexit och splittringen kring
flyktingfrågan. Samtidigt har de flesta nu vaknat upp till realiteten att den globala uppvärmningen kräver åtgärder.
– Inom politiken blir lösningarna sällan perfekta. Men jag är optimistisk. EU är idag en bättre union än det var för fem år
sedan, tack vare hårt arbete. Det här arbetet avslutas nu. Men arbetet fortsätter när det nya parlamentet är valt. Och det
arbetet vill jag vara med om att påverka.
Efter påsken inleds en fem veckor lång period, då de sittande Europaparlamentarikerna som ställer upp igen för återval, har
möjlighet att göra valkampanj i sina valkretsar.
– Jag ser mycket fram emot valarbetet och att resa runt i Finland och diskutera EU med finländarna. Det här är en utmärkt
möjlighet att utbyta tankar om ett hurudant EU vi vill ha i framtiden, slår Torvalds fast.
SFP går till Europaparlamentsval med en stark lista 18.04.2019
SFP går till Europaparlamentsval med 20 kandidater och därmed med full lista. Europaparlamentsvalet äger rum 26 maj 2019 i
Finland. Förhandsröstningen äger rum hemma i Finland 15-21.5 och utomlands 15-18.5.
– Jag är väldigt nöjd med vår lista. Vi har en jämn könsbalans, bra åldersfördelning, en god geografisk spridning och
framförallt mycket kompetenta kandidater. Alla förutsättningar finns för SFP att göra ett historiskt gott val.
Målsättningen är att göra bättre val än senast, då SFP gjorde sitt bästa EU-val någonsin, säger SFP:s partisekreterare Fredrik
Guseff
Av SFP:s EU-valskandidater är nio kvinnor och elva män. Medelåldern är 39 år. Sju av kandidaterna är under trettio år gamla.
– Jag är övertygad om att våra kandidater kommer att göra ett starkt val och att var och en skulle vara en ypperlig representant
i Europaparlamentet, säger Guseff.
– Vi har många hugade aspiranter att representera SFP i Bryssel. SFP har under hela Finlands EU-medlemskap haft en aktiv
roll inom den europeiska politiken. EU-politiken är en viktigt fråga för SFP, det är ingen överdrift att säga att SFP är det parti
i Finland som värnar mest om EU-frågor, säger Guseff.
SFP offentliggör sin kompletta lista över kandidater i EU-valet tisdag 23.4.

Thomas Blomqvist leder Svenska riksdagsgruppen 23.04.2019
Svenska riksdagsgruppen har konstituerat sig och till ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen valdes riksdagsledamot
Thomas Blomqvist.
Blomqvist fortsätter som gruppordförande då han också ledde riksdagsgruppen under förra valperioden. Till gruppens första
vice ordförande omvaldes Eva Biaudet och till andra vice ordförande Mats Löfström.
SFP går till EU-val med en stark lista 23.04.2019
SFP har genom tiderna varit en aktiv aktör inom EU och så ska det vara även framöver. SFP jobbar för att EU ska vara en
samlande politisk kraft för fred, välstånd, stabilitet och rättvisa inom Europa och i övriga världen. EU ska fokusera på
övergripande frågor som mänskliga rättigheter, frihet, handel, klimat och kunnande.
– Det är klart att SFP behövs även på den europeiska arenan. Vi har en mycket stark kandidatlista och SFP kommer att under
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nästa mandatperiod arbeta för ett starkt Finland i Europa och för ett starkare medborgarnas Europa, säger partiordförande
Anna-Maja Henriksson.
– SFP har under alla år i Europaparlamentet drivit en aktiv politik för ett demokratiskt, västerländskt och liberalt EU. SFP är
Finlands mest EU-vänliga parti.
Henriksson ser det som problematiskt att så många nyvalda riksdagsledamöter i övriga partier genast efter riksdagsvalet nu
kandiderar i EU-valet.
–De politiska partierna och vi politiker har ett stort ansvar i att förtroendet för vårt politiska system bibehålls. Därför är det
problematiskt att så många nyvalda riksdagsledamöter bara en vecka efter riksdagsvalet genast kandiderar i
EU-valet. Medborgarna borde kunna lita på att den kandidat som de röstat på tar emot sitt uppdrag då hen blir vald och
börjar sköta de ärenden som hen lovat till sina väljare. Det handlar om väljarnas konsumentskydd, säger Henriksson.
SFPs kandidater i Europaparlamentsvalet är:
Anna Jungner- Nordgren, Anton Nilsson, Björn Bonsdorff, Catharina von Schoultz, Christoffer Hällsfors, Filip Björklöf,
Filip Hamro-Drotz, Frida Sigfrids, Henrik Wickström, Ida Schauman, Ida-Maria Skytte, Martin Norrgård, Max Schulman,
Mikaela Björklund, Niclas Sjöskog, Nils Torvalds, Ramieza Mahdi, Sean Bergenheim, Silja Borgarsdóttir Sandelin och
Stina Wahlsten.
Henriksson vill fortsätta leda SFP 28.04.2019
Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson meddelade på partifullmäktigemötet 28.4 i Helsingfors att hon
ställer upp för omval. Henriksson har fungerat som partiordförande sedan 2016.
– Jag har haft äran och glädjen att leda partiet i tre år och jag känner mig otroligt motiverad att fortsätta med det uppdraget,
säger Henriksson och tillägger att det starka personliga stöd hon fick i riksdagsvalet (14545 röster) också motiverar och
förpliktar.
– Jag älskar att bygga samhälle och vill leda SFP till fortsatta framgångar. De liberala, medmänskliga värderingarna behövs nu
mer än någonsin, säger Henriksson.
I sitt linjetal under den allmänpolitiska debatten på partifullmäktigemötet lyfte Henriksson upp den politiska våren, SFPs goda
valresultat och regeringsförhandlingarna.
– Det här riksdagsvalet var exceptionellt på många sätt. Finlands folk valde en riksdag där kvinnornas andel, 94 av 200, är
högre än någonsin tidigare. Valresultat visade att det finns en efterfråga på SFPs politik. Vi står upp för allas människovärde
och kommer aldrig att kompromissa i den frågan, säger Henriksson.
SFP poängterar att politik handlar om att bygga samhälle, om värderingar och förmåga att hitta kompromisser och lösningar.
Få saker är så svartvita som man ibland ger sken av. Därför leder ett enkelt svar på mer komplexa frågor sällan någonstans.
– Finländarna förtjänar nu en funktionsduglig regering. Vi vill se en regering som präglas av funktionsförmåga och förtroende
samt värnar om det tvåspråkiga Finland. En regering som vill arbeta tillsammans för att föra Finland framåt. En regering
som koncentrerar sig på för Finland betydande frågor. Mer arbetsplatser, vettiga vård- och socialskyddsreformer, en
familjeledighetsreform, fungerande äldrevård, satsningar på utbildning och forskning samt en ansvarsfull ekonomisk politik
med stort socialt hjärta, säger Henriksson.
– Nästa regering har ett stort ansvar och många frågor som måste lösas. Jag är övertygad om att de här utmaningarna kan
bemötas på bästa möjliga sätt med god samarbetsförmåga och förtroende för varandra, säger Henriksson.
Om fyra veckor går Finland på nytt till val då det den 26.5 är Europaparlamentsval. SFP går till val med en lista på 20
kandidater, varav nio är kvinnor och elva män. Medelåldern är 39 år. Sju av kandidaterna är under 30 år gamla.
– Vi har en mycket stark kandidatlista och SFP kommer att under nästa mandatperiod arbeta för ett starkt Finland i Europa
och för ett starkare medborgarnas Europa. Jag är övertygad om att var och en av våra kandidater skulle vara en ypperlig
Europaparlamentariker, säger Henriksson.
Svenska folkpartiet väljer partiordförande på partidagen den 7-9.6 i Vasa. SFP svarade på Rinnes frågor
30.04.2019
SFP publicerade i dag i sin helhet svaren på regeringssonderare Antti Rinnes frågor. Svenska riksdagsgruppen slog fast svaren
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på måndagen 29 april.
– Centralt för SFP är ett Finland som är öppet och internationellt, som värnar om landets tvåspråkighet, som är
företagsvänligt, jämlikt och jämställt och där klimatförändringen motverkas och välfärdssamhället utvecklas utifrån en hållbar
ekonomi, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.
– Partiets politiska program och värderingar har fungerat som utgångspunkt. Jag är väldigt nöjd med våra svar och det
gemensamma arbetet som gruppen gjort i besvarandet av frågorna, säger riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.
– Det är också uppenbart att vi ännu behöver diskutera frågorna om ekonomin och finanspolitiken utöver de svar som i dag
har getts. SFP vill se ett framgångsrikt Finland. Därför behövs en samarbetsduglig och handlingskraftig regering som förbinder
sig att sitta perioden ut, säger Henriksson.
Nästa regering behöver mera samarbete framom interna konflikter 30.04.2019
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson sade i sitt valborgstal vid mösspåläggningen i Runebergsparken i Jakobstad idag, att
SFP vill föra en ansvarsfull politik och vill medverka i en regering där det råder förtroende mellan regeringspartierna och
där alla förbinder sig till att fullfölja regeringsprogrammet mandatperioden till slut.
– Centralt för SFP är ett Finland som är öppet och internationellt, som värnar om landets tvåspråkighet, som är
företagsvänligt, jämlikt och jämställt, och där välfärdssamhället utvecklas utifrån en hållbar ekonomi. Det är också uppenbart
att vi ännu behöver diskutera frågorna om ekonomin och finanspolitiken. SFP vill se ett framgångsrikt Finland. Ett Finland
där vi låter alla blommor blomma, sade Henriksson.
Våren har varit och kommer även framöver att vara händelserik. Regeringssonderaren Rinne meddelade idag, efter att ha
mottagit alla riksdagspartiers svar, att vidare diskussioner inleds på fredag för att klargöra partiernas åsikter om
Europapolitiken samt angående klimat- och ekonomifrågor.
– SFP har klara ställningstaganden inom dessa områden och jag ser fram emot fortsatta samtal om ekonomin, EU- politiken
och klimatet., sade Henriksson.
Politik handlar om att bygga samhälle, om värderingar och förmåga att hitta kompromisser och lösningar.
– Framom stridigheter och interna konflikter behövs nu samarbete! Regeringsprogrammet ska vara trädets stadiga rot, som
möjliggör att regeringen kan växa sig stark och Finland kan blomstra, sade Henriksson.
– Jag vill passa på att önska Antti Rinne en stund av avkoppling under Valborg och första maj. Vi alla behöver nu lite
andhämtning och de kommande dagarna kommer att kräva att alla också bjuder till för att hitta en gemensam melodi. Inget
parti kommer att kunna få exakt allt det önskar. Finländarna förtjänar att förmågan till samarbete och kompromissvilja nu
lyfts fram av alla för att komma framåt, sade Henriksson
SFP-rösten behöver höras i Bryssel 03.05.2019
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SFP lanserade sitt EU-valsprogram
Den Europeiska Unionen är världens mest lyckade fredsprojekt. Fredens betydelse är lika stor i dag som när EU skapades.
SFP anser att Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU.
– Populismens och den nationalistiska extremhögerns framfart i många länder hotar den liberala demokratin såväl innanför
som utanför EU, därför är det viktigt att stå upp för de liberala västerländska värderingarna och rättsstaten, säger SFP:s
partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
– SFP:s målsättning är att göra ett bättre val än för fem år sedan och därmed trygga SFP:s mandat i Bryssel. Det är mer viktigt
än någonsin att SFP finns representerat i Europaparlamentet för att göra den finlandssvenska rösten hörd och försvara de
liberala värderingarna. SFP:s EU-parlamentariker har genom tiderna hängivet arbetat för Svenskfinlands, Finlands och
Europas bästa – för ett medborgarnas Europa där vi alla tillsammans arbetar för en bättre vardag för oss alla. Där vi
tillsammans upprätthåller ett starkt och fredligt Europa. Ensam är vi inte starka. Vi är mera tillsammans, säger Henriksson
SFP betonar i sitt EU-valsprogram “Medborgarnas Europa” att det är vi som formar EU, inte tvärtom.
SFP vill se ett jämställt och tryggt Europa.
– Våld mot kvinnor och sexuella trakasserier är ett stort problem också inom EU. SFP vill att alla EU-länder ratificerar
Istanbulkonventionen.
SFP vill utveckla studerandeutbyte inom EU
– Det utbyte för studerande som EU har möjliggjort via program som ERASMUS+ behöver utvecklas.
SFP vet att klimatfrågan löser vi enbart tillsammans.
– Klimatet känner inga nationsgränser, vi måste arbeta tillsammans för att lösa klimatfrågan. SFP vill att Finland är med och
formar EU:s målsättningar för att minska på utsläppen, öka på förnyelsebar energiproduktion och förbättra
energieffektiviteten. Målsättningen är att EU:s utsläpp av växthusgaser minskar med 55 procent senast 2030 jämfört med 1990
års nivåer. Dessutom vill SFP att systemet för utsläppshandel utvecklas och att det skapas ett mer globalt täckande system.
SFP vill se en human flyktingpolitik och en positiv migrationspolitik.
– Antalet flyktingar och migranter över Medelhavet har dramatiskt minskat men samtidigt har Medelhavet blivit en
begravningsplats för allt fler. Oförmågan att tillsammans bära ansvar för flyktingarna är en skam för Europa och en katastrof
för mänskligheten. SFP vill stoppa människohandel och annan exploatering genom att Europa skapar gemensamma
regler och mer effektiva kanaler för flyktingmottagandet, som baserar sig på våra internationella människorättsåtaganden.
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SFP vill se ett starkare samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken i EU.
– EU:s säkerhetspolitiska utmaningar kan bara lösas tillsammans. SFP anser att det är i Finlands intresse att stödja
utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. EU:s höga representant för utrikesfrågor och
säkerhetspolitik måste, tillsammans med utrikesministrarna, snabbare kunna reagera på världshändelserna med en gemensam
röst.
SFP anser att finländsk mat behövs i Europa.
– Den finländska bonden behövs. SFP vill att det ska vara möjligt att bedriva jordbruk inom hela EU, utan onödiga
administrativa bördor. Dessutom vill SFP se en levande fiskerinäring i Finland. Därför ska länderna t.ex. själv få bestämma
om begränsning av skarv- och sälpopulationen.
SFP betonar att vi behöver en fungerande inre marknad inom EU.
– Det är oerhört viktigt för våra företag att vi stärker och utvecklar den inre marknaden i EU. Det ger mer jobb och bättre
välfärd
– SFP vill se mer stabilitet i den ekonomiska politiken i EU. Vi behöver större förtroende medlemsländer emellan. På detta
sätt kan vi gemensamt arbeta mot korruption. Missbruket av skattebetalarnas pengar måste få ett slut.Alla medlemsländer
bär ansvar att följa gemensamma spelregler.
Ett modernt Europa som står på en stabil gemensam värdegrund kan inte tas för givet. SFP vill, genom ett målmedvetet
politiskt samarbete med andra liberala krafter, visa att ett inkluderande samhällsbygge där politiken tar ansvar för att utjämna
ojämlikhet och social orättvisa är ett sådant Europa vi vill leva i.
Sandra Bergqvist valdes till Folktingets ordförande 04.05.2019
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist valdes till Folktingets ordförande på Folktingets 100 års jubileums sessionen i Mariehamn.
Bergqvist tar över ordförandeskapet efter avgående ordförande Thomas Blomqvist.
– Under de senaste åren har samhällsdebatten hårdnat och språkklimatet i vårt land har kommit in i en negativ spiral. Det här
har lett till att fokus lätt blir på helt fel saker och diskussionen stannat på en nivå som är långt ifrån saklig eller konstruktiv.
Om vi vill nå resultat måste vi komma vidare. Vi måste ta oss ut den stagnerade språkdebatten, säger nyvalda
Folktingsordförande Sandra Bergqvist.
Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets ställning i Finland. Folktinget bevakar och främjar den
svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen över de politiska gränserna. Till Folktingets uppdrag hör att verka för
en levande tvåspråkighet och för ett tolerant och jämställt språkklimat.
– Tvåspråkighet ska inte få glömmas bort av regeringen. Myndigheternas ansvar för det svenska får aldrig förringas och rätten
till service på svenska ska aldrig få ses som sekundär. Det handlar inte om att de svenskspråkiga ska få särrättigheter. Det
handlar kort och gott om att få samma rättigheter som majoriteten av befolkningen. Det handlar om tillgång till lagstadgad
service på det egna modersmålet. Det handlar om att bli behandlad på ett jämlikt sätt, säger Bergqvist.
– Folktinget ska jobba för att den nya regeringen aktivt stöder landets tvåspråkighet. Det behövs en uppdaterad version av
nationalspråksstrategin som tar sikte på dagens utmaningar och på hur vi vill att framtiden ska se ut, avslutar Bergqvist.
Torvalds tacksam: ALDE måste vara brobyggare 27.05.2019
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Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) omvaldes i EU-valet igår 26.5, med 46 448 personliga röster. Torvalds
gjorde därmed ett ännu bättre val än valet 2014.
– Jag är otroligt tacksam för det alla mina medkandidater har gjort, säger Torvalds. Det har varit en intensiv månad med
många intressanta möten. När jag inledde min kampanj i Utsjoki på påsklördagen lovade jag vara hela Finlands
Europaparlamentariker. Det kommer jag att hålla fast vid. Men jag är naturligtvis väldigt tacksam för ett otrolig antal röster.
Torvalds reser tillbaka till Bryssel redan på måndag, eftersom förhandlingarna om platserna i parlamentet inleds
omedelbart. Den liberala ALDE-gruppen ökade också sina platser i parlamentet och kommer att spela en viktig roll i det nya
parlamentet.
– ALDE måste vara en brobyggare. Europa kommer att behöva oss för att bygga majoriteter och för att parlamentet ska
kunna fatta beslut, säger Torvalds. Också det nordiska samarbetet kommer att bli en viktig tyngdpunkt.
– Parlamentets förmåga att fatta beslut blir avgörande t.ex. just när vi försöker lösa miljöfrågan under de följande fem åren. I
det här arbetet vill jag vara aktiv, avslutar Torvalds.
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Henriksson: Ett mycket bra regeringsprogram 03.06.2019

Den kommande regeringen, bestående av Socialdemokraterna, Centern, Gröna, Vänsterförbundet och Svenska
folkpartiet, presenterade regeringsprogrammet idag. Svenska folkpartiets ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja
Henriksson är ytterst glad över det resultat som nu nåtts. 26 dagar av tidvis tuffa förhandlingar ledde till ett ansvarsfullt
regeringsprogram med framtoning i social rättvisa och framåttänkande klimatpolitik.
– SFP:s värderingar syns tydligt i det här regeringsprogrammet. Vi är mycket nöjda med programmet som en helhet och det
innehåller många för oss viktiga målsättningar. Många av förnyelserna innebär klara förbättringar i finländarnas vardag,
säger Henriksson.
I regeringsprogrammet finns starka skrivningar angående det svenska språket i Finland. I programmet har man satt som
målsättning att det andra inhemska språket skall återinföras som obligatoriskt ämne i studentskrivningarna.
Nationalspråksstrategin kommer att uppdateras och förnyas. De språkliga rättigheterna kommer att garanteras i samband
med vårdreformen. En särlösning för vården i Helsingfors och Nyland kommer att utredas tillsammans med de nyländska
kommunerna. Därtill kommer Vasa centralsjukhus att få omfattande jour. Svenska Teatern får status som nationalscen.
Folktingets finansiering utökas.
– Jag är oerhört glad över alla dessa resultat som i praktiken stärker det tvåspråkiga Finland. Det är också fantastiskt fint att
regeringsprogrammet innehåller en skrivning om att den svenskspråkiga undervisningens särbehov och utmaningar från
småbarnspedagogik till universitet ska utvärderas. Efter det skall ett åtgärdsprogram utarbetas, säger Henriksson.
Regeringsprogrammet innehåller även i övrigt betydande satsningar på småbarnspedagogik, utbildning och forskning. Den
subjektiva dagsvårdsrätten återinförs och gruppstorlekarna ska minskas. Yrkesutbildningen och gymnasiet får viktiga
tilläggssatsningar. Yrkeshögskolornas samt universitetens grundfinansiering förstärks. Studiepenningen ska indexbindas.
– Regeringen kommer att öka antalet poliser och stärka resurserna för domstolarna och hela rättsvården. Det är mycket
välkommet, säger Henriksson.
– Mycket viktiga är också de stora satsningarna för att förstärka äldrevården och höjningarna av de lägsta pensionerna
samt främjande av den psykiska hälsan och arbetsvälmående. Fint är också att äldreombudsmanstjänsten nu inrättas.
Regeringen förbinder sig till att en sysselsättningsgrad på 75 procent uppnås, samtidigt som lokala avtal främjas och en
företagarstrategi bereds. Anställandet av den första arbetstagaren ska underlättas.För att möta familjernas vardag och öka
jämställdheten kommer regeringen att göra en ambitiös familjeledighetsreform tillsammans med arbetsmarknadsparterna.
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– Regeringen tar också klimathotet på stort allvar och riktar resurser till arbete mot klimatförändringen. Det inhemska
jordbrukets verksamhetsförutsättningar kommer att förstärkas. Underhållet av basvägnätet kommer att få märkbara
tilläggsresurser, så våra landsvägar kommer att kunna sättas i skick. Tillstånd till skyddsjakt på skarv kommer att
underlättas, säger Henriksson och avslutar med att konstatera att SFP går in i den nya regeringen med två ministrar, vilket
också gläder mig mycket.
– Jag är en utpräglad resultatpolitiker och för egen del är jag mycket nöjd med det program som idag presenterats. Det
kommer att vara av central betydelse att höja sysselsättningen och få fler människor i jobb.
Rehn-Kivi gläder sig åt tydliga satsningar i vården 04.06.2019
Regeringen har idag presenterat sitt nya regeringsprogram. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi gläder sig stort för att många
av de saker hon tog upp i riksdagsvalskampanjen och jobbat för som riksdagsledamot under senaste mandatperiod nu
verkar få vind i seglen. Situationen inom social- och hälsovården kommer att förbättras betydligt och satsningar på
förebyggande vård, på utvecklandet av barnrådgivningar, på försök med seniorrådgivningar och på större anslag för
vaccinerings- och screeningprogram finns nu med. T.ex. ska HPV-vaccinet i fortsättningen kunna erbjudas också för pojkar.
– Jag är speciellt glad för att vi i fortsättningen på en starkare grund kan säkerställa att vård också i praktiken erbjuds på
svenska. Här är fulljouren för Vasa sjukhus definitivt en triumf. En utredning om en särlösning för hur vården kommer att
ordnas i Nyland kommer också att påbörjas, vilket är avgörande för att invånarna i landets till folkmängden största
landskap ska garanteras vård på jämlika grunder, säger Rehn-Kivi.
Satsningar kommer också att göras på förkortandet av köerna till hälsocentralerna genom flera läkarvakanser samt på en höjning
av personaldimensioneringen inom äldreomsorgen och effektiverat serviceboende. Dessa är ärenden som Rehn-Kivi har
jobbat hårt för redan under en längre tid.
Många av åtgärderna kräver en noggrann beredning och planering och går därför inte att genomföra genast. I slutet av
perioden ska allt förhoppningsvis vara klappat och klart, säger Rehn-Kivi.
Henriksson och Blomqvist blir SFP:s ministrar i regeringen Rinne 04.06.2019
Svenska folkpartiet kommer att ha två ministrar i den nya regeringen. Svenska folkpartiets ordförande och
riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson blir justitieminister och riksdagsledamot Thomas Blomqvist blir minister för nordiskt
samarbete och jämställdhet. Båda ministrarna kommer att arbeta på justitieministeriet.
– Under den kommande regeringsperioden är bland annat frågor som nationalspråksstrategin, utvecklandet av rättsväsendet
och reformen av sexualbrottslagstiftningen aktuella på justitieministeriet. Det känns bra att gå in i regeringen med två
ministrar, säger Henriksson.
– Det nordiska samarbetet är en viktig del av Finlands utrikespolitik och internationella relationer. Jag ser fram emot att börja
jobba för de nordiska frågorna och för att främja jämställdheten och jämlikheten. Det finns ännu många utmaningar
gällande jämställdheten i Finland. SFP har långsiktigt jobbat för jämställdhet och det är naturligt att vi gör det även nu i
regeringen, säger Blomqvist.
Henriksson har fungerat som justitieminister i regeringarna Katainen och Stubb 2011-2015. För Blomqvist blir det här första
ministerposten. Båda har varit riksdagsledamöter sedan 2007.
Torvalds: EU:s nästa budget måste vara en klimatbudget 06.06.2019
Igår, onsdag 5 juni 2019, presenterade kommissionen sitt förslag till EU:s budget för nästa år för Europaparlamentets
budgetutskott. Nyligen återvalde Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), som är ALDE-gruppens förhandlare,
kommenterar kommissionens förslag:
– När EU:s fleråriga budget slogs fast för sju år sedan, beslöt vi att 20 % av satsningarna ska gå till klimatprojekt. Nu har vi
satt högre mål för framtiden, och för att nå dem borde vi nu redan satsa mera, poängterar Torvalds. Därför kommer jag
att jobba för mera investeringar i klimatprojekt. Men vi måste försäkra oss om att dessa investeringar endast görs i projekt
som faktiskt uppfyller sitt syfte, det vill säga motarbeta klimatförändringen, kommenterar Torvalds.
Förslaget innehåller också mycket positivt. Bland annat ska EU redan i år satsa 100 miljoner euro på bland annat forskning
och innovationer genom programmet Horizon 2020 och programmet Erasmus+.
– Båda programmen är otroligt viktiga. Erasmus+ är viktigt för de ungas känsla av att vara en del av den europeiska
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verkligheten. Det ger unga möjligheter att knyta kontakter och skaffa upplevelser som aldrig hade varit möjliga utan EU.
– Horizon 2020 ger oss verkliga möjligheter att styra skutan EU åt det håll vi vill – genom forskning och innovationer.
Torvalds höjer ändå ett orons finger då det kommer till Brexit:s inverkan på budgeten.
– Nu inkluderar kommissionens förslag Storbritannien som medlemsland, påpekar Torvalds. Om och när Storbritannien
går ur EU kommer vi att behöva göra den här övningen igen. Storbritanniens svårigheter att besluta sig, hindrar nu EU från
att vidareutvecklas.
Torvalds har redan suttit i Europaparlamentets budgetutskott i sju år. Budgeten som presenterades igår är den sista budgeten
som Junckers kommission kommer att presentera innan den nya kommissionen tillträder under hösten 2019.
Anders Adlercreutz leder Svenska riksdagsgruppen 07.06.2019
Svenska riksdagsgruppen har valt riksdagsledamot Anders Adlercreutz till ny ordförande för riksdagsgruppen.
Adlercreutz efterträder Thomas Blomqvist som igår tillträdde som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.
– Det är en stor ära att få leda Svenska riksdagsgruppen. Vi har ett ambitiöst regeringsprogram och två utmärkta ministrar i
justitieminister Henriksson och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist. Genom ett gott samarbete inom
riksdagsgruppen, med våra ministrar och över partigränserna med de övriga partierna ska jag göra mitt yttersta för att
regeringsprogrammets målsättningar uppnås, säger Adlercreutz.
Till gruppens första vice ordförande valdes Mats Löfström och till andra vice ordförande Sandra Bergqvist. Blomqvist:
Regeringen är en sann nordist och jämställdhetskämpe
08.06.2019
Minister för nordiskt samarbetet och jämställdhet, riksdagsledamot Thomas Blomqvist lyfte i sitt anförande på Svenska
folkpartiets partidag i Vasa regeringsprogrammets starka nordiska profilering och jämställdhetspolitik.
– De nordiska länderna är Finlands naturligaste och närmaste internationella samarbetsparter. Så står det i
regeringsprogrammet och så är det. De nordiska länderna är ändå också så mycket mer än bara det. Dessa länder delar samma
värderingar om demokrati, öppenhet och välfärdsstaten. De är samhällen som bygger på starkt förtroende människor
emellan, säger minister Blomqvist.
Det att regeringen har en minister för nordiskt samarbetet och jämställdhet, ämnesområden som ofta tidigare
kombinerats vid sidan om någon portfölj, visar på ett tydligt engagemang i just dessa frågor. Regeringsprogrammet tar på ett
historiskt sätt ställning för jämställdhetsfrågor.
– Jämställdhet är ett nordiskt varumärke. Det är tydligt att denna regerings intentioner är ambitiösa. Bland annat lyfts
jämstäldheten fram i utrikes- och säkerhetspolitiken, ett jämställdhetsprogram kommer att utarbetas, regeringen förbinder
sig att främja jämställdheten i budgetprocessen och i alla viktiga reformer, lönejämställdheten ska främjas och åtgärdsprogram
för förebyggande av våld mot kvinnor ska utarbetas,, säger Blomqvist.
– Vi har all orsak att vara nöjda med regeringsprogrammet. Det är uppenbart att SFP lämnat sina spår i programmet. Jag är
glad för att få ansvara för två så viktiga frågor som Norden och jämställdheten. Det är två frågor som har en naturlig
koppling, säger Blomqvist.
Adlercreutz: En rörelses själ ligger i dess värderingar 08.06.2019
Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz fokuserade i sitt tal på Svenska folkpartiets partidag i Vasa på
partiets värderingar och framtid.
– Under hela sin snart 120 år långa existens har SFP som parti försvarat fri konkurrens och marknadsekonomin. Vi kan med
goda skäl kalla oss ett företagarparti. Samtidigt har vi medvetet jobbat för en nordisk välfärdsmodell, för att trygga
minoriteters rättigheter. Vi är ett liberalt parti som försvarar jämställdhet, mänskliga rättigheter – alla människors lika
värde, säger Adlercreutz.
Adlercreutz kommer som gruppordförande att fokusera på ett gott samarbete mellan riksdagsgruppen, ministrarna och i
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riksdagen över partigränserna.
– En rörelses själ ligger i dess värderingar. När vi nu inleder en ny riksdagsperiod är det viktigt att vi använder tillräckligt
mycket tid till att klargöra vårt partis strategi och värderingar – vart vi vill komma. Att vi använder tid till att fundera på hur vi
helt konkret kan få vårt program att bli verklighet, säger Adlercreutz.
Adlercreutz betonade i sitt tal att SFP är en inkluderande folkrörelse med aktiva runt om i hela Finland och att det finns en
klar beställning på SFPs politik.
– Vår kärnuppgift är att göra vår värdegrund och våra tankar synliga för så många finländare som möjligt. När idéerna är i
centrum skall det inte ha betydelse var den som talar står. Vare sig man bor i Kuopio, Rovaniemi, Jakobstad eller Helsingfors
skall man känna att man är i centrum av beslutsfattandet. Det är jämlikhet, avslutar Adlercreutz.
Henriksson: SFP vill växa!
08.06.2019
SFP går till partidag med både ett gott riksdagsval och europaparlamentsval bakom sig.
– Vi sitter inte mera i opposition. Utan vi är igen ett regeringsparti. Och vi har igen två ministrar, även om nästan alla sade att
vi bara kommer att få en minister. Och vi har klarat av att förnya vårt mandat i Europaparlamentet med bred marginal, sade
partiordförande och minister Anna-Maja Henriksson när hon öppnade Svenska folkpartiet partidag i Vasa idag.
SFP har igen visat att partiet kan samla leden och visa sin storhet när det gäller.
– Hur många var inte olyckskorparna som kraxade före riksdagsvalet. Hur många var det inte som dömde ut oss i EU-valet
och hur många var det inte som tyckte att SFP delegationen aldrig skulle gå in genom dörren till Ständerhuset tillsammans
med socialdemokraterna, centern, de gröna och vänsterförbundet. Föreställ er vad som hänt om jag och vi lyssnat till dem
och låtit dem bestämma. Politik handlar om lagspel. Och under den första halvan av år 2019 har ni alla visat på ett lagspel
som heter mer än duga, säger Henriksson.
– Just nu idag känner jag en enorm tacksamhet för att få leda denna fantastiska folkrörelse. En rörelse som under de senaste
månaderna igen visat sin storhet. För det är inte direkt några små saker vi lyckats åstadkomma tillsammans denna vår. Det är
resultaten som räknas, säger Henriksson
SFP gick in i Ständerhuset till regeringsprogramförhandlingar med öppet sinne.
– SFP dömdes ut i ett tidigt skede som förlorare. Men när visselpipan i regeringsförhandlingarna ljöd och resultatet stod klart,
talade regeringsprogrammet sitt tydliga språk. Det liberala, borgerligt frisinnade SFP var trots allt en stor vinnare, säger
Henriksson.
Vårens valresultat visar klart att det finns en efterfrågan på SFP:s politik.
– SFP ska fortsätta sitt segertåg och utveckla verksamheten. Vi ska se till att det i nästa kommunalval finns möjlighet att i allt
flera kommuner kunna rösta på SFP och det arbete ska vi börja med nu. Jag är fullt övertygad om att intresset för SFP
ökar när vi erbjuder möjlighet att rösta på oss, säger Henriksson
– Jag är så oerhört tacksam att jag får stå här idag, på Svenska folkpartiets partidag i Vasa. Inte minst för att det alltid är
oerhört givande att få besöka Vasa, en stad med långa fina anor, men som samtidigt idag är en föregångare på flera olika
sektorer. Tack vare den framåtanda, företagsamhet och nyskapande som råder här, är Vasa en förebild för många andra
städer och kommuner i vårt land. Jag är helt säker på att vi kommer att ha en fin partidag här i Vasa. Och som vanligt skiner
också solen idag här i Vasa, avslutar Henriksson.
SFP:s partidag öppnades av partiordförande och minister Anna-Maja Henriksson. Partidagen varar under hela veckoslutet
och äger rum på Vasa övningsskolas gymnasium.
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Henriksson fortsätter leda SFP 09.06.2019

Riksdagsledamot, justitieminister Anna-Maja Henriksson återvaldes enhälligt till partiordförande för Svenska folkpartiet i Finland
på partidagen i Vasa. Hon har lett SFP sedan 2016. Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Henrik Wickström valdes
till vice ordförande.
– Resultaten från den här politiska våren talar för sig själv. Det finns en klar beställning på vår politik. Finland behöver SFP och
den liberala, frisinnade borgerliga politik som partiet står för. SFP ska vara “Nära dig” och i framtiden finnas på ännu flera
orter än nu, säger Henriksson.
– SFP gjorde ett gott resultat i både riksdagsvalet och EU-valet. Samtidigt vet vi att hela samhället är i ständig förändring
och därför ska också vi ha beredskap och vilja att förnya och utveckla SFP:s verksamhet. Särskild vikt ska också sättas på
Helsingfors och Nyland. Partiet ska växa och vi ska se till att det i nästa kommunalval finns möjlighet att i allt flera kommuner
kunna rösta på SFP. Samhället bygger vi tillsammans och jag är övertygad att SFP:s värderingar delas av de flesta
finländare idag. Därför finns det potential för oss att växa, säger Henriksson.
Borgarsdóttir Sandelin som är stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors har varit vice ordförande i tre år.
Sandra Bergqvist har varit vice ordförande i två år. Bergqvist kommer från Nagu och blev i vårens riksdagsval invald som
riksdagsledamot.
Henrik Wickström, studerande och kommunstyrelseordförande från Ingå, valdes nu till sin första period som vice
ordförande.
Rehn-Kivi: Nyland behöver en särlösning i vårdreformen 12.06.2019
Regeringsprogrammet har debatterats i riksdagen under de senaste två dagarna. I debatten tog riksdagsledamot Veronica
Rehn-Kivi upp vikten av att Nylands särställning beaktas då man går vidare i vårdreformen.
– Nyland, som är landets till folkmängden största landskap med många utmaningar bland annat beträffande den heterogena
befolkningsgruppen och den språkliga spridningen, kräver en speciallösning i vårdreformen. Detta är avgörande för att också
nylänningarna ska garanteras vård på jämlika grunder, säger Rehn-Kivi.
– Jag är glad över att flera skrivningar i regeringsprogrammet nu poängterar att service på svenska också i praktiken ska kunna
erbjudas medborgarna på samma nivå som på finska. Nyland är ett område som växer kraftigt och många städer i landskapet
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har fler invånare än hela mindre landskap. Det är därför viktigt att höra alla de nyländska kommunerna i den fortsatta
beredningen. Flera kommuner producerar högklassig vård och det ska de få göra även i fortsättningen, säger Rehn-Kivi.
Rehn-Kivi betonar att det behövs samarbete över kommungränserna för att förbättra de tjänster som inte fungerar på
svenska i dagens läge, som tex. barnpsykiatri och missbrukartjänster, samt garantera vård och svenskspråkiga tjänster för
personer med funktionsnedsättning.
Raseborg sjukhus samjour måste bevaras 13.06.2019
Svenska folkpartiets vice ordförande, Henrik Wickström anser det nödvändigt att behålla Raseborgs sjukhus samjour.
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt behandlar frågan om Raseborgs sjukhus profilering nu inkommande måndag i
samband med sitt styrelsemöte.
– För Raseborg, Hangö och Ingå är det av enorm vikt att Raseborgs sjukhus behåller sin samjour. Det är inte enbart viktigt
för regionens livskraft utan även nödvändigt så att regionen utvecklas. Samtidigt har sjukhuset fungerat som en garant för
tvåspråkig service i regionen, säger Wickström.
Raseborgs sjukhus samjour och dessutom sjukhusets framtid ligger nu i HUS styrelses händer.
– För Raseborgs sjukhus är samjouren viktig för hela sjukhusets framtid. Ifall samjouren slopas vid sjukhuset kommer även
sjukhusets dagskirurgi att upphöra. Sjukhuset ska utvecklas, inte avvecklas, säger Wickström.
Wickström kritiserar även beredningsprocessen av frågan där ingen dialog har förts med ägarkommunerna Raseborg, Ingå och
Hangö.
-Ett informationstillfälle har ordnats angående frågan det också på initiativ av ägarkommunerna. Ifall förändringar görs borde
man göra dem via en öppen dialog med ägarkommunerna, säger Wickström.
Enligt Wickström har SFP konsekvent jobbat för att också de mindre sjukhusen ska kunna utvecklas.
– Vi i SFP har hela tiden kämpat för de mindre sjukhusens existensberättigande. De mindre sjukhusen som Raseborg är
mycket viktiga för sina regioner. Det handlar om människors rätt till jämlik vård och att få vård på sitt eget modersmål,
säger Wickström.

Minister Blomqvist: Kustbanan lyfts upp i tilläggsbudgeten 18.06.2019
Regeringen fattade beslut om förslag till årets andra tilläggsbudget. Regeringen föreslår bland annat tilläggsanslag till
basvägnätet och trafikprojekt. Bland investeringarna finns ett anslag för grundsanering av kustbanan mellan Helsingfors
och Åbo.
– Det gläder mig att vi kan göra en investering i trafiken på hela Kustbanan. Investeringen gagnar alla som använder Kustbanan
och det stöder därtill starkt Västnylands livskraft, säger minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.
– Fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för företagens konkurrenskraft och framgång. Ändamålsenliga
kommunikationer är också centralt för människors smidiga vardag och för att vi ska kunna minska på utsläppen i
trafiksektorn, säger Blomqvist.
I samband med tilläggsbudgeten kom regeringen även överens om andra frågor som ska förverkligas senare. HangöHyvingebanans elektrifiering och förbättring av plankorsningarnas säkerhet finns bland dem.
– Jag är mycket nöjd över att Hangö-Hyvingebanan äntligen elektrifieras. Projektets planering är redan igång och hela
projektet kan sparkas igång år 2020. Detta förbättrar Hangö hamns konkurrenskraft, gagnar Finlands export, förbättrar
säkerheten och är överlag ett mer klimatvänligt alternativ till nuläget, säger Blomqvist.

Henriksson: Regeringen gör märkbara trafikinvesteringar 18.06.2019
SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd över att regeringen i sitt förslag till tilläggsbudget
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prioriterar viktiga trafikprojekt.
– För ett land som Finland är goda kommunikationer A och O. Fungerande trafiklösningar och infrastruktur är livsviktiga
för vårt inhemska näringsliv och exportindustri. Därför är jag mycket glad att regeringen nu genast målmedvetet satsar på
sådana viktiga trafikprojekt som är färdiga att sättas igång direkt, säger Henriksson.
– Med tanke på vår inhemska skogsindustri och hela Jakobstads-Karlebyregionen är elektrifieringen av Idensalmi- Ylivieska
banan ytterst välkommen. Mycket positivt är också förbättringarna av järnvägen mellan Tammerfors och Seinäjoki,
banavsnittet mellan Karleby och Jakobstad (Bennäs). Jag är också väldigt glad över att kustbanan mellan Helsingfors och Åbo
kommer att förbättras. Det här har stor betydelse för invånarna och kommunerna i Västra Nyland.
Regeringen Rinne kom idag överens om den andra tilläggsbudgeten för år 2019.
Minister Blomqvist: Pride för mänskliga rättigheter 29.06.2019

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, deltar i Helsingfors Prideparad idag, 29.6. Helsingfors
Pride är Finlands största kultur- och människorrättstillställning för HBTIQ-frågor.
– Som jämställdhetsminister vill jag med mitt deltagande i Prideparaden i Helsingfors visa mitt stöd för att människor
oberoende av könsidentitet eller sexuell läggning ska respekteras, behandlas lika och ges samma förutsättningar i livet. Jag
vill tydligt ta ställning för mänskliga rättigheter, säger minister Thomas Blomqvist.
– Trots framsteg i Finland de senaste åren finns det ännu mycket vi kan och behöver göra. Vi måste bli bättre på att främja
jämlikhet och motverka diskriminering, både strukturellt och då det gäller attityder. Jag vill att vi efter den här regeringsperioden
kan säga att vi gjort Finland till ett bättre land för sexuella minoriteter, säger minister Blomqvist.
Henriksson: Alla ska få vara sig själva 29.06.2019
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är glad över att så många människor deltar i Helsingfors Prideparad.
– Det är fint att allt fler finländare deltar i pride veckan och visar sitt stöd för allas lika värde samt mänskliga rättigheter. SFP
fortsätter jobba för ett jämlikt Finland, där alla människor varje dag ska få vara sig själva, säger Henriksson.
Helsinki Pride veckan ordnas 24.6-30.6
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All torskfiske behöver inte förbjudas 08.07.2019
EU-kommissionen diskuterar just nu olika alternativ för att förbättra situationen för torsken i Östersjön. Ett förslag som
kommissionen valde att dryfta med ministerrådet i juni handlar om att införa ett så kallat nödstopp för torskfiske i hela
östra Östersjön.
Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/RENEW) menar att ett sådant stopp skulle vara problematiskt.
– Situationen för torsken ser olika ut i olika delar av Östersjön. Det är tydligt att torsken i södra Östersjön inte mår bra, bland
annat på grund av överfiske och en överstor sälpopulation, säger Torvalds.
– Situationen är dock en annan i Ålands hav. I dessa vatten mår torsken förhållandevis bra och därför finns det vare sig rim
eller reson i att totalförbjuda torskfisket också där. Ett sådant förbud vore både dålig politik och ett hårt slag mot framförallt
vårt småskaliga, kustnära fiske, där ersättande arter att fiska inte finns.”
Torvalds har i dag skickat ett brev till kommissionär Karmenu Vella där han ber honom ta hela bilden i beaktande.
– Jag har arbetat nära Vella i många andra miljö- och fiskefrågor, så vi har en god relation. Nu behöver han kliva in och ta
politiskt ansvar i den här frågan. EU kan inte i någon slags regleringsiver komma med lösningar som inte tar hela bilden i
beaktande. Situationen ser inte likadan ut i hela Östersjön, så därför måste reglerna också vara anpassade till verkligheten,
säger Torvalds.
Torvalds leder mittengruppen i det tunga miljöutskottet 09.07.2019
Som koordinator kommer Torvalds att leda gruppens arbete i utskottet och för gruppens talan i miljö-,klimat- och
folkhälsofrågor.
Europaparlamentets miljöutskott, ett av de mest eftertraktade och tyngsta utskotten inom parlamentet, kommer imorgon
onsdag att konstituera sig. Redan under tisdagen höll dock den liberala mittengruppen Renew Europe sitt förberedande möte
där Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) valdes till s.k. koordinator för gruppen. Som koordinator kommer Torvalds
att leda gruppens arbete i utskottet och för gruppens talan i miljö-,klimat- och folkhälsofrågor.
Torvalds, som har arbetat i miljöutskottet även under den senaste mandatperioden, är nöjd över utnämningen.
– Den oro kring klimatförändringarna som många människor känner och som Greta Thunberg gav uttryck för när hon
talade i miljöutskottet förra mandatperioden måste vi ta på stort allvar. Miljö och klimat är en ödesfråga som vi måste klara av
att hantera på EU-nivå. Det känns därför otroligt hedrande att få mina kollegors förtroende för att leda arbetet i just
miljöutskottet, säger Torvalds.
Torvalds: Varför för Samlingspartiet fram Orbans parti? 12.07.2019
Den senaste tiden har olika toppositioner i Europaparlamentet delats ut mellan de politiska grupperna. EPP-gruppen, där
Samlingspartiet sitter, har fört fram partikamrater till Ungerns totalitära ledare Viktor Orban till flera toppositioner, bland
annat som parlamentets vice-talman.
Europaparlamentariker Nils Torvalds är kritisk: ”Samlingspartiet gjorde tidigare ett stort nummer av att deras europeiska
parti hade fryst medlemskapet för Fidescz, Orbans parti. Nu visar det sig att det här inte spelade någon som helst roll för
arbetet i Europaparlamentet. Istället för att kasta ut Orban har nu EPP-gruppen tvärtom visat att de är beredda att aktivt
föra fram hans partikamrater till inflytelserika poster.”
Vidare är Torvalds förvånad över att Samlingspartiet tycks finna sig i att fortsätta ett nära samarbete med Orban ”Varför
väljer Samlingspartiet att stilla se på när deras parti för fram auktoritära ledares partikamrater? Det är hög tid för
Samlingspartiet att komma med svar på vad de har gjort för att stoppa dessa utnämningar och om de kan tänka sig att
fortsätta sitta i en grupp som uppenbarligen har plats för partier som aktivt motverkar frihet, öppenhet och rättsstaten.”
Adlercreutz: Gymnasieantagning på basen av medeltal endast i läseämnen bör omprövas 07.08.2019
Om en vecka fortsätter många skolelever sin skolbana i gymnasiet. Gymnasieantagningen baserar sig på medeltalet i de sk
läseämnena. Anders Adlercreutz, riksdagsledamot för SFP och ordförande för Hem och Skola i Finland, efterlyser en
offentlig diskussion om hur konst- och färdighetsämnen, ämnen som inte hör till gruppen läseämnen, borde beaktas i
bedömningen av ungdomars färdigheter.
Kampen om studieplatserna är hård. Framtidens arbetsliv kommer att präglas av de förändringar artificiell intelligens och
teknologins utveckling kommer att föra med sig. I den situationen är det värt att fundera på om vi borde ge icke-

70

läsämnen en större tyngd. Det, att det är svårt att bedöma dem objektivt skall inte var ett hinder – jag är säker på att den
frågan går att lösa, säger Adlercreutz.
– ”Everything we teach should be different from machines. If we do not change the way we teach, 30 years from now we will
be in trouble”, sade Jack Ma, den kinesiska nätbutikjättens Ali Babas grundare, nyligen på World Economic Forum.Vi bör
lära ut det, som skiljer oss från maskiner. Och vi måste se behovet av förändring nu.
Gymnastik, hushållslära samt teknisk och textilslöjd ger färdigheter som behövs i ett arbetsliv som i allt högre grad kräver
självständigt agerande och kreativitet. Konstämnen som musik och bildkonst ger färdigheter i icke verbal kommunikation,
skapande verksamhet och att tolka känslor – färdigheter som alla är viktiga inte bara i framtidens arbetsliv utan för ett allmänt
välbefinnande, säger Adlercreutz
Adlercreutz: Vi ska inte själva försvåra sysselsättningsmålen 14.08.2019
Snabba förändringar i omvärlden gör att regeringens mål att höja sysselsättningsgraden till 75 procent ter sig mera ambitiöst
dag för dag, säger Anders Adlercreutz, gruppordförande och riksdagsledamot för SFP.
– I Tyskland minskade industriproduktionen under det andra kvartalet. Brexit kastar en skugga över Europa och Trumps
handelskrig leder till en allmän ovisshet och pessimism. Allt detta måste reflekteras i både höstens budgetuppgörelse och
de kommande arbetsmarknadsförhandlingarna, understryker Adlercreutz.
Han hänvisar till en färsk utredning av ETLA där det konstateras att det så kallade konkurrenskraftsavtalet har haft stor
betydelse och stärkt Finlands konkurrenskraft de senaste åren.
– Det är en trend vi inte får bryta. Samtidigt vet vi, att i synnerhet den genomförda ökningen av den årliga arbetstiden
med 24 timmar kommer att väcka mycket diskussion när arbetsmarknadsförhandlingarna kommer igång.
– Vi har varit i en situation som denna tidigare också. I ekonomiskt goda tider har vi med egna beslut försämrat vår
konkurrenskraft. Jag hoppas att alla som sitter vid förhandlingsborden fördjupar sig i den forskning som finns och har is i
magen, säger Adlercreutz.
En sysselsättningsgrad på 75 procent kräver att vi skapar cirka 60 000 nya arbetsplatser i Finland.
– För att vi ska lyckas i det arbetet måste vi ta till en bred palett med åtgärder. Inga åtgärder skall vara uteslutna, helt som vi
skrivit i regeringsprogrammet. Vare sig det gäller aktivmodellen – vars effekter utreds i en rapport från VATT som publiceras
senare i höst – konkurrenskraftsavtalet eller konkreta stödåtgärder ska inga beslut fattas förrän vi har klara kalkyler på vad de
leder till. Vi har inte råd att själva försvåra våra sysselsättningsmål, säger Adlercreutz.
Höjd sysselsättningsgrad ska vara främsta prioritet 21.08.2019
Henriksson och Adlercreutz på sommarmötet i Jakobstad: Nu ska de åtgärder som stärker sysselsättningen konkretiseras
och målmedvetet genomföras. Det betonar partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och gruppordförande
Anders Adlercreutz som i dag öppnar Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Jakobstad.
– Regeringens målsättning att höja sysselsättningsgraden till 75 procent är helt central. Vår riksdagsgrupp håller sitt
sommarmöte i Österbotten, där sysselsättningsgraden redan är kring 75 procent. Kan vi nå en hög sysselsättningsgrad här
i Österbotten, så kan vi göra det också i hela landet, säger Henriksson.
Hon säger att det handlar om att skapa goda verksamhetsförutsättningar för företag och att satsa på infrastrukturen.
Henriksson säger att arbetsmarknaden måste fungera bättre – det kan inte vara så att vi samtidigt har brist på arbetskraft
och arbetslöshet.
– För tillfället har vi många lediga jobb, men också många som är arbetslösa. Därför behöver vi skapa morötter för att det ska
vara lönsammare och lättare för folk att flytta efter ett jobb. Det borde också vara ekonomiskt mer sporrande att ta emot
jobb som pensionär, om man själv vill extraknäcka lite.
– I regeringsprogrammet slog vi fast att det ska bli lättare att anställa personer från andra länder, i synnerhet när det gäller
kvalificerad arbetskraft. Det här är viktigt, då vi vet att många av våra företag redan nu lider av arbetskraftsbrist. Också
högskoleutbildades inträde på arbetsmarknaden måste göras smidigare. Viktigt är också att lokala avtal främjas inom
företagen. Det är bra att regeringen utarbetar en strategi för företagande, säger Henriksson.
Riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz säger också att regeringsprogrammet innehåller många goda skrivningar
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som nu i samband med budgeten måste konkretiseras.
– Klimatpolitiken är inte en tvistefråga, utan ett måste – och en möjlighet. Regeringsprogrammet talar klart om ytterligare
satsningar på bioekonomi, cirkulär ekonomi, energieffektivitet, utsläppsfri energiproduktion och lagring av energi. Allt
förutsätter fokusering på forskning, utveckling och innovationer. Och det öppnar upp möjligheter för företagsamhet.
Mycket av det ser vi här i Österbotten och det ska bli ett nöje att bekanta sig närmare med framgångskonceptet för
företagen här.
Adlercreutz betonar också vardagsfaktorernas betydelse för en högre sysselsättningsgrad.
– Det är bra att regeringen går in för att minska på dagisgrupperna och satsar på en familjeledighetsreform som ökar
jämställdheten på arbetsmarknaden.
Svenska riksdagsgruppens sommarmöte pågår två dagar. Förutom gruppens interna möten besöker gruppen på onsdag det
framgångsrika slipmaterialföretaget Mirka i Jeppo och Malmska sjukhuset i Jakobstad. Svenska riksdagsgruppen består av
SFP:s nio riksdagsledamöter samt Ålands riksdagsledamot.
SFP vill se en terapigaranti 21.08.2019
Det behövs en strategi för mental hälsa. Främjande av den psykiska hälsan är viktigt, SFP vill att finländarna mår bra. Det
underströk partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson då Svenska riksdagsgruppen på onsdagen besökte
Malmska sjukhuset i Jakobstad.
– Det är viktigt att få till stånd en terapigaranti som betyder att de som lider av psykisk ohälsa får hjälp i tid. I
regeringsprogrammet ingår en strategi för mental hälsa, vilket är något SFP en längre tid efterlyst. Vi behöver också
lågtröskelmottagningar dit vem som helst kan gå när det finns behov av hjälp. Särskild fokus behöver sättas på psykisk
ohälsa hos våra unga. Satsningar på främjande av den psykiska hälsan kostar en del, men det är en investering i framtiden som
ger garanterad avkastning, både ur en mänsklig och ur en nationalekonomisk synvinkel, säger Henriksson.
Vid sjukhusbesöket i Jakobstad betonade Henriksson att verksamhetsförutsättningarna för de mindre kretssjukhusen i
Jakobstad, Borgå och Raseborg, samt Åbolands sjukhus, bör tryggas.
– Vi bör se till att dessa sjukhus också i framtiden utvecklas och är attraktiva arbetsplatser för personalen.
Henriksson kommenterade också planerna på att utveckla social- och hälsovården som helhet.
– Vi i SFP är glada att regeringen på allvar går in för en särlösning för befolkningstäta Nyland. SFP ser det också som mycket
viktigt att regeringsprogrammet följs gällande omfattande dygnet runt jour för Vasa centralsjukhus.

Pruta inte på utbildningspotten 22.08.2019
Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Jakobstad. SFP:s hälsning till budgetförhandlingarna:
Den tilltänkta höjningen av anslagen till universiteten och yrkeshögskolorna bör verkställas. Det anser svenska
riksdagsgruppen på sitt sommarmöte som fortsatte i Jakobstad på torsdag.
– Regeringsprogrammet som skrevs i maj på Ständerhuset betydde en kursändring i utbildningspolitiken och det var med
glädje man tog emot det budskapet inom utbildningssektorn och på högskolorna. Därför bör regeringen hålla fast vid
regeringsprogrammet, prioritera och se till att tilläggssatsningarna finns med i statsbudgeten för nästa år, säger
riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz. Det är viktigt när vi bygger upp vår konkurrenskraft inför framtiden.
Svenska riksdagsgruppen betonar att det är oerhört viktigt att vi når upp till en sysselsättningsgrad på 75 procent.
– Finland behöver en välutbildad befolkning, ett fortsatt gott företagsklimat och satsningar på företagens
verksamhetsförutsättningar, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.
– Därför blev jag förvånad över finansministeriets budgetförslag gällande högskolorna och yrkesskolorna. Jag ser det som
självklart att den frågan ännu behöver lösas i samband med den kommande budgetrian i september.
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Svenska riksdagsgruppen vill fortsätta bygga ett Finland med framtidstro.
– Vi är övertygade om att regeringen är på rätt väg och vi är glada för all den positiva respons som vi nåtts av under
sommaren av människor i olika delar av landet, som känner en lättnad över att det nu kommer att bli positiva
förändringar i vårt land, säger Henriksson.
Svenska riksdagsgruppen understryker att familjeledighetsreformen inte kan uppskjutas.
– Reformen får inte begravas i en arbetsgrupp, utan klara riktlinjer finns i regeringsprogrammet för att genomföra den. Vi
behöver en mer flexibel och jämställd arbetsmarknad och sätta in alla åtgärder för att höja sysselsättningsgraden, betonar
gruppen.
Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist understryker att SFP kräver tillräckliga satsningar
på alla utbildningsstadier. Han efterlyser också ett tätare samarbete och bättre informationsutbyte mellan
utbildningsanordnare och arbetsmarknaden.
– Utbildningsanordnare måste ges bättre förutsättningar att tillgodose de behov arbetsmarknaden och olika regioner har. Detta
kommer att vara avgörande för att uppnå regeringens sysselsättningsmål och för att ge människor relevant och meningsfull
utbildning, säger Blomqvist.
Riksdagsgruppen vill också se tillräckliga satsningar på hela kedjan polis, åklagare och domstolsväsende.
– Det är viktigt att regeringen vill öka antalet poliser. Lika viktigt för att i praktiken kunna förkorta rättegångstiderna, är att också
åklagarväsendet och domstolarna får tilläggsresurser. Det handlar i slutändan om befolkningens tilltro till ett fungerande
rättssystem, betonar riksdagsgruppen.

Henriksson: Öppna upp arbetsmarknaden för pensionärer och invandrare 22.8.2019
Det borde bli mer attraktivt att ta emot arbete som pensionär. Det säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja
Henriksson.
För att råda bot på arbetskraftsbristen som finns inom vissa områden bör vi använda alla våra resurser. Hon ser frågan som
både skattepolitiskt och sysselsättningspolitiskt viktig.
– Det finns många äldre människor som gärna ännu skulle arbeta efter pensioneringen. Det borde samhället sporra
skattemässigt. Därför borde vi på allvar också titta på möjligheterna att göra det mer attraktivt för pensionärer att ta
emot arbete. Det kan handla om allt från någon timme i veckan till deltidsjobb eller vikariat. Med den befolkningsutveckling
vi har behöver vi ta vara på alla våra resurser, säger Henriksson.
För att nå de sysselsättningspolitiska målen behöver Finland också en aktiv arbetskraftsinvandring. Prioriteringen borde ligga
vid att få arbetskraftsbristen åtgärdad och få in experter, studerande och forskare till tillväxtbranscher.
– Vi måste få bort onödig byråkrati kring arbetskraftsinvandringen. I regeringsprogrammet finns tydliga skrivningar. Nu måste
de verkställas, säger Henriksson.
Frågorna lyftes fram på svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Jakobstad på torsdag.
Svenska riksdagsgruppen: Företagen ska ha förutsättningar att växa och rekrytera 22.08.2019
För att Finlands sysselsättning och ekonomi ska fortsätta växa, måste företagens verksamhetsförutsättningar tryggas. Svenska
riksdagsgruppen besökte lokala företag under sitt sommarmöte i Jakobstad.
– Företagen ska ha förutsättningar till att växa och rekrytera. Vi har mycket att vinna i det att vi får skapat ett
företagarvänligare samhälle i Finland. Säger riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.
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– Finlands konkurrenskraft bygger på kunnande och hög teknologi. Därför är det extra viktigt att företagen har vilja och
förmåga att investera. För att säkerställa detta, önskar jag att vi kan granska hur man kunde utveckla
avskrivningsprinciperna, säger Adlerqreutz
Företagen har en viktigt roll med tanke på Finlands konkurrenskraft med också för att höja sysselsättningen
– Växande företag behöver arbetskraft. Därför är det ytterst viktigt att vi med snabb tidtabell underlättar anställandet av den
första arbetstagaren. Rekrytering av kunnig personal ska inte stupa på byråkrati.
Minister Blomqvist: Höjd nordisk profil 23.08.2019
Det nordiska samarbetets betydelse lyfts starkt upp på Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Jakobstad. Samtidigt har de
nordiska statsministrarna, med Antti Rinne från Finland, samlats på Island för att godkänna en ny vision för Nordiska
ministerrådet. Även Tysklands förbundskansler Angela Merkel träffade de nordiska samarbetsministrarna.
– Mötet i Reykjavik visar hur vi tillsammans med de övriga nordiska länderna kan föra en fruktbar dialog om Europas
framtid med ledare som Angela Merkel. Det finns ett intresse för det nordiska samarbetet, som till skillnad från flera andra
internationella samarbetsorgan är ett stabilt samarbete som baserar sig på förtroende och lika värderingar, säger Ministern
för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.
– Den nya nordiska visionen för nordiskt samarbete är ett fräscht dokument som moderniserar det nordiska samarbetet.
Visionen präglas av bättre konkurrenskraft genom kunskap, innovation, digitalisering och rörlighet. Den lyfter fram Norden
som socialt hållbart med jämställdhet, inklusion, välfärd och kulturutbyte samtidigt som främjandet av en grön omställning
är genomsyrande, säger minister Thomas Blomqvist, som varit delaktig i arbetet för en ny vision.

SFP leder skärgårdsdelegationen igen 29.08.2019
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist utnämndes till ordförande för skärgårdsdelegationen. SFP återtar därmed
ordförandeposten efter en fyraårsperiod med centern vid rodret .
– Skärgårsdskommunerna och dess invånares behov och levnadsförhållanden måste bättre tas i beaktande. Det ska vara
möjligt att bygga, bo och arbeta i skärgården utan extra byråkrati. Dessutom bör goda kommunikationer och infrastruktur
garanteras för att trygga livskraften och möjligheten till utkomst, säger Bergqvist.
Skärgårdsdelegationen, som tillsätts av statsrådet för en valperiod åt gången, har till uppgift att främja utvecklingen av
skärgårds-, insjö- och kustområdena. Den parlamentariska skärgårdsdelegationen genomför skärgårdspolitiken genom
skärgårdsprogram. Det senaste programmet har utarbetats för åren 2017–2019.
En av Skärgårdsdelegationen första uppgifter kommer att vara uppgörandet av ett nytt skärgårdsprogram.
– Många skärgårdsbor har dessutom idag stora bekymmer när skatteförvaltningen omvärderat beskattningsvärdena i
skärgården.I enlighet med regeringsprogrammet vill vi förnya fastighetsskatten, så att den i fortsättningen bättre ska avspegla
det verkliga värdet på fastigheter. Men problemet med de omvärderade beskattningsvärdena i skärgården återstår och
skärgårdsdelegationen måste ta itu med detta genast utöver uppgörandet av ett nytt skärgårdsprogram, säger Bergqvist.
Rättsstatsprincipen viktigast för ett fungerande samhälle 10.09.2019
I juli fyllde Finlands regeringsform 100 år. Idag firas hundraårsjubileet av regeringsformen i riksdagen.
– Vår regeringsform från 1919 har utgjort en viktig grund för vår demokrati och har bidragit till att Finland utvecklats till
en modern rättsstat. Som EU-ordförandeland understryker Finland vikten av att stärka rättsstatsprincipen runt om i
Europa. Det handlar om att respektera oberoende domstolar, mänskliga rättigheter och demokrati och därigenom stärka
förtroendet EU-länderna emellan, säger Justitieminister och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.
Detta nämnde justitieminister Henriksson också idag när hon öppnade den stora rättsstatskonferensen som ordnas i
Helsingfors som en del av Finlands EU-ordförandeskap.
– Finland var det första land i Europa med lika rösträtt för män och kvinnor. Rösträtten är något vi verkligen ska värna om
och påminna oss själva om att rätten att använda sin röst är en rättighet, betonar Henriksson.
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K.J. Ståhlberg hade en nyckelroll i utformandet av vårt lands första grundlag, regeringsformen. Genom den gavs även
konstitutionellt skydd för medborgarnas grundläggande rättigheter, såsom yttrandefrihet, religionsfrihet och mötesfrihet.
– Vi ska vara stolta över Finland där alla har rätt att utöva sin religion, säga vad de tycker och visa sin åsikt. Men genom frihet
kommer ansvar. Vi får inte tillåta att man gömmer sig bakom yttrandefriheten om man samtidigt kränker andras
grundläggande rättigheter.
– Vi ska fortsätta bygga på vårt samhälle och stärka känslan av stolthet och gemenskap. Jag vill även i fortsättningen se ett
tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och jämlikt och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum, säger
Henriksson.
SFP stärker sin företagspolitik 14.09.2019
Ett företagarvänligt samhälle är A och O för att företagen ska ha goda förutsättningar att växa och anställa fler
människor. Mer jobb och en högre sysselsättningsgrad skapar i sin tur välfärd. Regeringen vill nå en sysselsättningsgrad på
75 procent under denna regeringsperiod och ett företagarvänligt samhälle är i nyckelposition för att klara av den
målsättningen.
– Nya arbetsplatser skapas främst i små och medelstora företag. Därför behöver vi en beskattning som uppmuntrar till
företagande och en lagstiftning som stöder företagande, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.
Ett nytt företagspolitiskt nätverk har tillsatts av SFP:s partistyrelse. För SFP är företagande både en möjlighet för individen att
förverkliga sina drömmar och en grundförutsättning för att bevara den nordiska välfärdsstaten.
Partiordförande Anna-Maja Henriksson välkomnar alla intresserade att vara en del av nätverket.
– Vårt nygrundade företagarnätverket, som leds av Anna-Karin Tötterman, är en naturlig del av SFP:s arbete för att aktivt
lyfta upp frågor som rör företagande på agendan. Bland annat via det vill vi också vara med och bygga mer omfattande
näringslivspolitiska broar och nätverk mellan regioner, men också mellan länder. Samarbete och större ekosystem är en
förutsättning för att skapa globala konkurrensfördelar, konstaterar Anna-Maja Henriksson.
Henriksson: En budget som andas framtidstro! 17.09.2019

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas
Blomqvist är nöjda med den budget som regeringen Rinne idag har kommit överens om.
– Finland har alla förutsättningar att klara sig bra i framtiden. Nu är det slutsparat på skolan och utbildningen. Den här
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regeringen håller sitt utbildningslöfte, och satsar nu på hela utbildningsstigen från småbarnspedagogiken till
högskoleutbildningen. Den subjektiva dagvårdsrätten återinförs, den grundläggande utbildningen får mer resurser liksom
gymnasierna, yrkesskolorna och högskolorna, säger Henriksson.
– Regeringens mål att höja sysselsättningen till 75 % och att 60 000 fler personer sysselsätts är ytterst centralt för att vårt
välfärdssamhälle skall kunna utvecklas. Därför är de (24) åtgärderna för att höja sysselsättningen viktiga. Likaså är regeringens
linjedragningar för att främja investeringar samt satsningarna på forskning och utveckling ytterst viktiga. Det ska tas fram
en företagsstrategi, förslag för att främja lokala avtal bereds och en strategi för att motverka mental ohälsa finns med. Allt det
här är sånt som SFP länge lyft upp, konstaterar Henriksson.
– För många företag är bristen på arbetskraft det största problemet. För att göra det lättare att rekrytera utländsk arbetskraft
ska ansökningarna behandlas inom en månad. Dessutom ska utländska studerande få stanna kvar i Finland efter att de
avklarat sina studier. Det här är viktigt för att höja sysselsättningen, säger Blomqvist.
– Jag är mycket glad över att vi äntligen lyckas höja de allra lägsta pensionerna och att de som lever på garantipension och de
minsta folkpensionerna nu kommer att få det bättre. Viktigt är också att vi höjer barnbidragets ensamförsörjartillägg och
att beskattningen lindras särskilt för låg- och medelinkomsttagare, slår Henriksson fast.
– När jag ser på budgeten med finlandssvenska glasögon är här också mycket bra saker – vi höjer Folktingets
grundfinansiering, nationalspråksstrategin får 200 000 euro årligen, Vasa Centralsjukhus får den utlovade miljonen, HangöHyvinge banan elektrifieras äntligen och dessutom reserveras pengar för att planera en förbättring av Vasa- Seinäjoki banan.
Också rekommendationerna för god medicinsk praxis översätts till svenska. Det här är viktiga satsningar, konstaterar
Henriksson.
– För jordbruket finns också flera satsningar i budgetförslaget. Ett biogasprogram ska genomföras och det kommer mera
pengar för miljöstödsprogrammet och kompensationsersättningar. Det här behövs för en hållbar inhemsk
jordbruksproduktion samtidigt som det hjälper oss att uppfylla våra klimatmål, konstaterar Blomqvist som samtidigt tillägger
att pengar för att byta oljeuppvärmning till andra uppvärmningsmetoder i fastigheter är viktigt. Budgeten innehåller också i
övrigt rejäla satsningar på klimatet och miljön.
– Som justitieminister känns det bra att få modernisera våra tingsrätter, så att de utrustas för att kunna uppta bevisning
digitalt i framtiden. Det innebär exempelvis att ett vittne inte i hovrätten behöver upprepa det som hen sagt i tingsrätten,
utan hovrätten kan se bandupptagningen. Det är en stor reform, som förhoppningsvis sparar både tid och lidande. För ett
brottsoffer kan det vara ytterst traumatiskt att bli tvungen att flera gånger upprepa det man varit med om, konstaterar
Henriksson.
– Viktigt är också att vi satsar mera pengar på allt från poliser till åklagare och domstolar. Dessutom har vi också beslutat att
vi satsar på försvaret och i budgeten reserverat medel för att inleda arbetet med att ersätta våra jaktplans prestationsförmåga
fullt ut. Det här är oerhört viktigt för att Finlands försvar ska vara trovärdigt långt in i framtiden, slår Henriksson fast.
– SFP har i sin politik alltid lyft fram vårt internationella ansvar och jag är glad att biståndet nu höjs med ungefär 100 miljoner
euro totalt samtidigt som flyktingkvoten också höjs, säger Blomqvist. Viktigt är också att vi beslutit att satsa mer på en bra och
smidig behandling av uppehållstillstånd.
Adlercreutz välkomnar regeringens program för att öka investeringarna 18.09.2019
Regeringen presenterade på tisdagen sitt förlag till budget för år 2020. Samtidigt presenterades ett program som strävar till att
sätta fart på investeringarna inom den finländska företagssektron.
– Vi gör stora och nödvändiga satsningar på forskning och utbildning i denna budget. Det är satsningar som stärker vår
konkurrenskraft. Höjda anslag för vägunderhållet hjälper oss att ta igen en del av den reparationsskuld vi har, och
satsningarna på rälstrafik för oss närmare våra klimatmål. Vi gör det lättare för företag att få hit utländsk kunnig
arbetskraft och unga som studerat här får per automatik stanna kvar. Det här är synnerligen välkomna nyheter för våra
företag, säger Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppens ordförande.
– Investeringsnivån i Finland är låg. När vi står inför en tid av ekonomisk osäkerhet – Tysklands industriproduktion minskar
och Brexit skapar ovisshet – är det viktigt att företagen vågar investera inför framtiden. Robotiseringen och tillämpningen av
artificiell intelligens är stora förändringar som kräver stora satsningar, säger Adlercreutz.
– Genom att ge företagen möjlighet att fördubbla avskrivningarna kan vi märkbart underlätta fattandet av viktiga
investeringsbeslut. Det här är en mycket välkommen förändring, säger Adlercreutz.
Rehn-Kivi: Tydliga satsningar på de svagastes ställning i statsbudgeten 18.09.2019
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Regeringen kom igår den 17 september överens om budgetpropositionen för 2020. Riksdagsledamot Veronica Rehn- Kivi
(Sfp) gläder sig åt att man nu gör tydliga satsningar för att förbättra ställningen hos dem som har det svårt.
– Jag är speciellt glad över att det föreslås en höjning till ensamförsörjartillägget i barnbidraget och att vi överlag förbättrar
situationen för barnfamiljer. Barnfattigdomen är allra vanligast i ensamförsörjarfamiljer och var femte
ensamförsörjarfamilj kämpar med sin dagliga ekonomi. Därför är denna förbättring mer än välkommen, säger Rehn- Kivi.
Det föreslås också en höjning på de minsta pensionerna. Höjningar kommer att föreslås till både folkpensionen och
garantipensionen.
– Pensionärernas ställning försämrades under förra regeringsperioden och konkreta åtgärder både vad gäller de äldres
ekonomiska situation och förbättrandet av äldreomsorgen har saknats alltför länge. Nu förverkligas både min personliga,
Sfp:s och regeringsprogrammets plan för våra äldre, säger Rehn-Kivi
Rehn-Kivi är överlag mycket nöjd över resultatet av budgetförhandlingarna.
– Det är fint att vi nu också satsar på den psykiska hälsan, vårdgarantin och på personaldimensioneringen inom äldrevården.
Med dessa åtgärder kan vi avsevärt förbättra situationen för de svaga i samhället, säger Rehn-Kivi.

Ollikainen: Anslaget till Vassor-Kärklax är en fantastisk nyhet 18.09.2019
Skam den som ger sig, äntligen! Det här är en fantastisk nyhet för Österbotten är riksdagsledamot Mikko Ollikainens spontana
reaktion då han får höra att förbättringarna av Vassor-Kärklax avsnittet på Riksåttan finns med i
Kommunikationsministeriets budgetförslag till nästa års statsbudget.
– Riksåttan är Kustösterbottens livsnerv och otroligt viktig för oss. Just den här sträckan är en flaskhals som nu förbättras
genom att bland annat bygga omkörningsfiler, gör trafiken smidigare samt ökar trafiksäkerheten på sträckan bland annat i
form av en underfart för vilt. Den här nyheten gläder väldigt många, säger SFPs riksdagsledamot Mikko Ollikainen.
Projektets första del är mellan Vassor-Ölis och kostnadsförslaget är 11 miljoner. Budgetmedel fördelas så att 4 miljoner euro
reserveras för år 2020 och 7 miljoner euro år 2021
– Jag hoppas också att trafiksäkerheten i Kärklax kan förbättras samtidigt genom att bygga en underfart där för den trafiken ska
bli säkrare. Om det inte lyckas nu inom ramen för dessa budgetmedel måste slutliga planeringen av den inledas genast så att
den kan förverkligas inom något år.
Projektet är det enda nya vägprojektet i gamla Vasa län under nästa år i statsbudgeten. Vägplanen ska ännu slutligen godkännas
innan projektet kommer igång.
– I min tidigare roll som kommundirektör i Vörå har jag lobbat mycket för detta projekt, som varit aktuellt sedan 1990talet, och det gläder mig att det råder en stor samsyn kring detta såväl politiskt som intresseorganisationer. Stort tack till alla
inblandade lokalt, till partikollegor och andra riksdagsledamöter för stödet.
– Landskapsdirektör Kaj Suomelas reaktion igår om att nästa års budget är det bästa för Österbottens del på flera år fick en fin
fortsättning, säger Ollikainen.

Ollikainen SFPs medlem i långsiktig trafikgrupp
Infrastruktursatsningarna är viktiga för den nuvarande regeringen och budgetmedlen ökar märkbart. Arbetet med den
långsiktiga nationella trafikplanen, som sträcker sig till 2030, kommer inom kort igång på allvar.
Ollikainen har valts till SFPs medlem i den parlamentariska styrgruppen för nationella trafikplanen.
– Det här är en mycket viktig grupp med tanke på infrastrukturprojekten i framtiden, allt från stora stamvägarna och
järnvägarna till mindre men ack så viktiga trafikleder för att hålla hela landet levande.
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– Jag vet att det redan nu funderas i de österbottniska kommunerna vilka infrastrukturprojekt som ses som viktiga i framtiden.
Det är viktigt att vi kan föra fram dem i den hårda konkurrensen nationellt, säger Ollikainen.
Norrback: Välkomna satsningar på infrastruktur i statsbudgeten 18.09.2019
Igår kväll kom regeringen överens om budgeten för nästa år. SFP:s riksdagsledamot Anders Norrback är nöjd med de
satsningar på infrastruktur som regeringen föreslår.
– I stora delar av landet är vägnätet i dåligt skick. Jag är glad över de satsningar i infrastrukturen som regeringen nu gör och att
de också syns i Österbotten. Som ett exportlandskap är vi i Österbotten mycket beroende av ett fungerande transportnät
så att både människor och varor kan röra sig smidigt och kostnadseffektivt, säger Norrback.
Trafikministeriet har idag publicerat en lista på mindre trafikprojekt som får anslag. Bland projekten finns bland annat
avsnittet mellan Vassor-Kärklax på riksväg 8.
– Riksväg 8 utgör livsnerven för invånarna och våra företag. Eftersom vi saknar järnvägsnät på kusten är ett fungerande
vägnät i Österbotten desto viktigare. Därför är det med glädje jag tar emot beskedet att avsnittet Vassor- Kärklax på riksväg 8
finns med bland de projekt som regeringen satsar på.
Strand: En seger för exportkusten! 18.09.2019
Beskedet om att sträckan Vassor-Kärklax nu äntligen får sina 11 miljoner euro är mycket glädjande. En smidig riksåtta är oerhört
viktig för allt näringsliv, exporten samt pendlande österbottningars vardag. Att pengar även reserverats för ett förbättrande av
järnvägen mellan Vasa och Seinäjoki är alldeles utmärkt.
– Liksom under senaste riksdagsperiod när vi fick in riksåttan i stomvägsnätverket är även dagens besked en följd av ett mycket
gott och mångsidigt lagarbete mellan aktiva beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer. Jag vill rikta ett speciellt tack till de
österbottniska kollegorna men i egenskap av styrelseordförande för Riksåttan rf. även till vänner längs med hela exportkusten,
säger Strand!

Adlercreutz välkomnar vägpengar till planskild anslutning på stamväg 51 18.09.2019
Kommunikationsministeriet meddelade i dag om ett antal basväghållningsprojekt som får budgetanslag. Den planskilda
anslutningen till Kyrkslätt på stamväg 51 får 1,4 miljoner euro för trafikljus vid avfartsramperna. Riksdagsledamot Anders
Adlercreutz, SFP, är nöjd över beskedet.
– Anslutningen är livligt trafikerad och stockar framförallt i rusningstid. Dessutom är sikten dålig och stoppskyltarna i
korsningen gör att det samlas kö på avfarten ut på motorvägen, som i sin tur orsakar farosituationer. Det är välkommet
att man nu försöker åtgärda problemet genom att ersätta stoppskyltarna med trafikljus, säger Adlercreutz.
– Trafikstockningarna vid planskilda anslutningen till Kyrkslätt har redan länge utgjort en allvarlig fara för trafiksäkerheten. Det
här är en klar men liten förbättring. På lång sikt måste vi se över hela helheten kring anslutningen, säger Adlercreutz.
Bergqvist: Lillholmens bro tilldelas 8,3 miljoner euro över åren 2020-2022 18.09.2019
Till listan på mindre trafikprojekt som nu får pengar hör Lillholmens bro i Pargas. Lillholmens bro tilldelas 8,3 miljoner euro
över åren 2020–2022.
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är väldigt nöjd med beslutet.
– Finansieringen för bron är välbehövlig. Det har varit mycket tekniska problem med bron och flera farosituationer har
uppstått under årens lopp.
Den befintliga brons livslängd börjar komma till sitt slut. En ny klaffbro med tidsenlig säkerhetsutrustning, så som
fjärrstyrning och övervakning, minskar störningarna och främjar säkerheten i väg- och sjötrafiken.
– En ny klaffbro bidrar till att förbättra vardagen för alla, både för dem som rör sig till sjöss och för dem som rör sig till
lands, konstaterar Bergqvist.
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Henriksson: Nu kommer pengar till Riksväg 8 och Lillholmens bro i Pargas 18.09.2019
SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket glad över att regeringen prioriterar mindre
trafikprojekt. Trafik- och kommunikationsministeriet publicerade idag en lista på mindre infrastrukturprojekt som kommer
att genomföras.
– Vi i SFP har jobbat mycket för att Riksväg 8 ska få fler omkörningsfiler och göras tryggare, säger Henriksson. Nu har
regeringen fattat beslut. Nästa år står sträckan Vassor-Kärklax i tur. Riksåttan är en livsnerv för hela Österbotten, och därför
är det ytterst välkommet att det nu satsas här.
– Lillholmens bro i Pargas ska också förnyas, vilket gläder Henriksson. Bron har länge varit i dåligt skick, och den nya bron
underlättar livet för både båt- och bilförare. Även i Nyland görs flera satsningar, bl.a. trafikljus på stamväg 51 i Kyrkslätt och
en lättrafikled vid landsväg 170 i Sibbo.
I budgeten finns också pengar för planering av snabbare järnväg mellan Vasa och Seinäjoki samt elektrifieringen av HangöHyvinge bannan.
Ett delat hot kräver ett delat ansvar 19.09.2019
Adlercreutz om Finlands insatser i Irak mot Isis: Ett delat hot kräver ett delat, gemensamt ansvar. Då problemen är globala
behövs internationella insatser för att lösa dem. Det framhöll gruppordförande Anders Adlercreutz då riksdagen på
torsdagen diskuterade Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.
– Det ska synas att Finland har förmåga och framförallt vilja att ta initiativ för att lösa konflikter – vi är inte på den
internationella arenan för att vara passiva åskådare eller för att blunda för de problem som finns.
– Utbildningen av säkerhetsstyrkor i Irak och i irakiska Kurdistan behövs för att återställa säkerheten och stabiliteten i
regionen som i många år har lidit av Isis-organisationens terror.
Adlercreutz underströk i sitt gruppanförande att militär och civil krishantering inte ensidigt får styras av den egna nyttan.
– Även om vi alla bra förstår att Finland vill prioritera sådana operationer som också stöder upprätthållande av den egna
kompetensen, så får inte enbart den egoistiska nyttan vara avgörande. Från ett bredare säkerhetsperspektiv är det viktigt att vi
är med och utbildar både militära och civila krishanterare, samt hjälper till svårt sargade länder som exempelvis Irak att återfå
stabila, mänskliga levnadsvillkor.
Personalbristen inom småbarnspedagogiken måste lösas 21.09.2019
Det råder akut brist på personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen, vilket leder till stor osäkerhet bland både
personal och barn.
-De signaler som hörs från småbarnspedagogiken på vissa orter är oroväckande. Det är viktigt att barnen har möjlighet till
behörig personal och en trivsam miljö, säger SFP:s vice ordförande Henrik Wickström.
Småbarnspedagogiken är en viktig del av barnets uppväxt och ger barnet behövliga verktyg för den fortsatta lärstigen. Alla
barn ska ha rätt till en högkvalitativ småbarnspedagogik.
-Barnträdgårdslärarna gör ett viktigt jobb. Vi måste uppskatta deras jobb mer och se till att lönen står bättre i balans med de
krav som arbetsuppgifterna har, säger Wickström
-Vi måste se till att det även i framtiden ska vara lockande att arbeta som barnträdgårdslärare. Det är viktigt att man
tillsammans med utbildningsanordnarna funderar på hur man får fler unga att välja den här branschen, säger Wickström.
SFP vill att ribban sätts högt – Finland ska vara världens barnvänligaste land. Därför behövs nu en stark politisk vilja för att
forma vårt samhälle i en än barnvänligare riktning. Nu ser vi resultatet av SFP:s hårda arbete
-I regeringsprogrammet beslöt man satsa på utbildningen och det gäller även småbarnspedagogiken. I budgeten för 2020 har
regeringen valt att satsa på småbarnspedagogiken genom att återinföra den subjektiva dagvårdsrätten, vilket SFP har jobbat
för under en länge tid. Därutöver kommer gruppstorlekarna minskas, säger Wickström
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Utred tågtrafik mellan Hangö och Helsingfors 24.09.2019
Tidigare under veckan klubbade regeringen igenom riktlinjerna för statsbudgeten 2020. I budgeten för nästa år slog man fast
att den länge efterlängtade Hangö-Hyvingebanans elektrifiering kan påbörjas. Elektrifieringen av Hangö- Hyvingebanan är en
viktig investering som framför allt kommer att stöda Hangö hamns utveckling vilket är positivt för hela Västnyland.
– Då Hangö-Hyvingebanan elektrifieras vore det viktigt att staten granskar ifall man kunde utveckla passagerartrafik mellan
Hangö och Helsingfors. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebana gör detta i praktiken möjligt då rälsbussarna som nu trafikerar
mellan Hangö och Karis måste bytas ut, säger SFP:s vice ordförande Henriks Wickström
Tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors skulle öppna möjligheten för helt ny trafik längs med kustbanan. En ny
lokalförbindelse skulle också kunna öppna stationer som inte för tillfället har trafik, som t.ex. Ingå station.
– Kapaciteten på kustbanan är väl använd för tillfället. Vi vet att det i regionen finns en stor vilja att använda sig av tågtrafiken.
Därför är det viktigt att man vid trafik- och kommunikationsministeriet tar ställning till vilka framtidsplaner kustbanan
har.
– Hangö-Hyvingebanans elektrifiering är en stor sak för regionen och den kommer att stärka näringslivets
verksamhetsförutsättningar i hela Västnyland. Det vore smart av trafik- och kommunikationsministeriet att granska på vilket
sätt elektrifieringen också kunde utnyttjas inom passagerartrafiken. Det skulle vara bra för alla – och också för klimatet, säger
Wickström
Expertmöte med riksdagens vaccingrupp betonade vaccinernas effektivitet för folkhälsan 25.09.2019
Den parlamentariska vaccingruppen i riksdagen träffades igår för att höra om vacciner, det nationella
vaccinationsprogrammet, vaccinmotstånd och vacciners ekonomiska och hälsorelaterade effektivitet. Ordförande och
grundare av vaccingruppen, Veronica Rehn-Kivi (Sfp), välkomnar tilläggsanslaget för vacciner i nästa års budget. Medlen riktas
till för att i fortsättningen ge HPV-vaccin också till pojkar samt till TBE-vaccinet.
– I Finland har HPV-vaccinet inte jämlikt getts till både flickor och pojkar. Det är fint att man föreslår att HPV- vaccinet,
som också kunde kallas cancervaccin, ska erbjudas också till pojkar, säger Rehn-Kivi.
Vid sitt möte diskuterade riksdagens vaccingrupp med vaccinexperter i läkemedelsindustrin, och parterna var eniga om
vaccinernas effekter för folkhälsan och ekonomin.
– Besparingarna som uppstår genom att behandlingskostnaderna undviks vid sjukdomar som förhindras genom det
nationella vaccinationsprogrammet överstiger kostnaderna för vaccinationsprogrammet med minst 60 miljoner euro.
Vaccinering ökar både välbefinnandet och frigör resurser för andra användningsområden. Det finns tydliga bevis på
vaccinationernas lönsamhet och genom att utveckla det nationella vaccinationsprogrammet kan vi förhindra uppkomsten
av nya epidemier, säger Rehn-Kivi.
De ungas budskap om klimatförändringen måste tas på allvar 27.09.2019
De klimatrapporter som bland andra IPCC har publicerat talar klarspråk. Vi måste komma med lösningar som stoppar
klimatförändringen.
– Det har varit synd att se hur debatten fokuserat på oväsentligheter. Den personliga kritik mot klimataktivisten Greta
Thunberg som finns är helt förkastlig, säger SFP:s viceordförande Henrik Wickström
– Det är förståeligt att det här är en viktig fråga för den unga generationen – vi talar ju om framtiden vi ska leva i. Jag hoppas
att alla beslutsfattare tar budskapet på allvar, säger Wickström.
Wickström är glad för att den nya regeringen har bestämt sig för att föra en mer ambitiös klimatpolitik.
– SFP har ett mycket ambitiöst klimatprogram. För oss är det viktigt att Finland har en klimatpolitik som grundar sig på social
hållbarhet, jämlikhet och regional rättvisa, säger Wickström.
Wickström upplever att man mer borde lyfta fram de möjligheter arbetet mot klimatförändringen kan föra med sig.
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– Jag hoppas att vi också kan se möjligheterna i ett mer klimatsmart samhälle. Den nya teknologin ger nya innovationer
som gynnar näringslivet. I kommunen Ii i närheten av Uleåborg som jag besökte nyligen, har man lyckats öka kommunens
intäkter genom att ta i bruk klimatsmarta lösningar, säger Wickström.
Wickström poängterar också att frågan om klimatförändringen är global. Därmed är det på internationell nivå lösningar till
klimatförändringen måste hittas.
– Klimatförändringen är en fråga som kräver globala lösningar. Det är väldigt viktigt att vi får stormakter som USA och Kina
att ta sitt ansvar, säger Wickström.
– Som samhälle måste vi bli bättre på att uppmuntra varandra till klimatsmarta val, säger Wickström Finland behöver mera
arbetskraft för att trygga välfärden på sikt
28.09.2019
Finland behöver mer mänskor – inte färre. Finland behöver mer medmänsklighet – inte mindre. Finland behöver mer
investeringar – inte mindre. Detta betonade Anna-Maja Henriksson när hon öppnade SFP:s partifullmäktigemöte i Lahtis
SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson på partifullmäktigemötet i Lahtis:
– Det är nu som vi bygger framtiden. Vi lever i ett otroligt bra land – men vi kan bli ännu bättre. Vi vet alla att välfärden
måste skapas innan den kan fördelas. Därför är regeringens mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent helt central, säger
SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.
– För att uppnå en sysselsättningsgrad på 75% behöver Finland mera arbetande människor. Många företag, speciellt i våra
regioner, lider idag av brist på arbetskraft. Detta måste åtgärdas nu. För att göra det lättare att rekrytera utländsk arbetskraft
ska behandlingen av behovsprövningsansökningarna göras smidigare och kortare. Dessutom ska utländska studerande få
stanna kvar längre i Finland efter utexaminering, säger Henriksson.
Finland behöver mer investeringar – inte mindre. Därför behöver vi ett företagarvänligt samhälle som sporrar företagen att
växa och anställa fler mänskor.
– Googles stora investering i Finland är mycket välkommen. Men det behövs mer. Därför är det viktigt med satsningarna
på forskning och utveckling, infrastrukturen och en konkurrenskraftig samfundsskatt som gör det mer intressant att investera
i vårt land, säger Henriksson.
– Det skulle vara särskilt viktigt att få fler 55 till 64-åringar i jobb. I jämförelse med Sverige har vi 12,5 procentenheter
färre personer i jobb i den här ålderskategorin. Ifall vi skulle få upp sysselsättningen bland dessa till samma nivå som Sverige
skulle det betyda ca 91 000 fler personer i jobb och en ökning av den offentliga ekonomin med 2,5 miljarder euro. För att
åstadkomma det här är det viktigt att vi satsar på folkhälsan och välmående, så att mänskor orkar vara längre i jobb, säger
Henriksson.
Vårens valresultat visar klart att det finns en efterfrågan på SFP:s politik. SFP utvecklar nu verksamheten utanför sina
traditionella verksamhetsområden.
– Jag är glad att partifullmäktige samlats här i Lahtis. Det finns en klar beställning på vår politik också utanför våra traditionella
valkretsar. Därför ska vi fortsätta med arbetet att etablera SFP på olika håll i Finland, säger Henriksson

Psykiska ohälsan bland unga kräver åtgärder 29.09.2019
I juni meddelade FPA att psykisk ohälsa redan nu är den vanligaste orsaken till att sjukdagspenning betalas ut. Psykisk ohälsa
har blivit en stor utmaning i vårt samhälle och bland unga studerande kan man se en tydlig ökning
– Att må illa kan vem som helst, under vilket livsskede som helst. Psykisk ohälsa ser inte ålder, kön eller livssituation, Trots att
du lyckas med med studier eller jobb. SFP ser vilka utmaningar som mental ohälsa skapar för individen och för hela
samhället. Vi vill att finländarna ska må bra och känna trygghet. Detta kräver åtgärder på olika nivåer i samhället. Jag är
glad att regeringen nu kommer att bereda en strategi för att motverka mental ohälsa, säger Wickström
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Bland unga ökar den psykisk ohälsan. Prestationsångest, stress och otillräcklighet är utmaningar flera unga kämpar med.
– För att råda bot med den psykiska ohälsan bland unga krävs åtgärder på flera olika nivåer i samhället. Satsningarna ska börjas
tidigt – från småbarnspedagogiken till skolan, säger Wickström
Under förra regeringsperioden var fokus på att skapa mer stressande moment för unga som studerar. Man diskuterade
om hur fort unga borde bli färdiga med sina studier. Trots skärpta krav är utexamineringsstiderna långa i jämförelse med
andra europeiska länder.
– Situationen blir inte bättre av piska utan vi måste fundera på andra metoder. Framför allt måste vi skapa system som stöder
och ser till studerandes välmående, säger Wickström.
– Det nya antagningssystemet till högskolor som nu tas i bruk kommer även det att endast öka de ungas stress då man t.ex.
redan som 15-16 -åring borde veta vilka ämnen man borde studera med tanke på sitt framtida utbildning och yrke.
Regeringen bör analysera konsekvenserna och vara redo att ta till åtgärder ifall det inte fungerar, säger Wickström
Det är viktigt att det känns tryggt och att vi har låg tröskel till att söka hjälp.
– Ingen ska behöva skämmas och hjälpen bör finnas tillgänglig på alla nivåer och den måste erbjudas i tid. I slutändan vinner
alla i samhället på att hjälpen är lättillgänglig, säger Wickström
Blomqvist: Det behövs framtidsinvesteringar 29.09.2019
– För att ett samhälle ska vara verkligt framgångsrikt krävs investeringar i framtiden. Satsningar på utbildning och speciellt
forskning och innovation stärker vårt samhälle och ger oss bättre förutsättningar att tackla de utmaningar, som vi står inför.
Regeringens satsningar på människors kunnande är därför välkomna, säger ministern för nordiskt samarbete och
jämställdhet, Thomas Blomqvist.
– En annan viktig framtidssatsning är förnyelsen av familjeledigheterna. Samhället och familjerna gynnas av att båda föräldrar
jämställt ges bättre förutsättningar att vara delaktiga både i arbets- och familjeliv, säger Blomqvist.
Minister Thomas Blomqvist lyfte på Svenska folkpartiets fullmäkigemöte i Lahtis upp behovet av att göra viktiga
framtidsinvesteringar. Regeringens investeringar på samtliga utbildningsnivåer och förnyelsen av familjeledigheterna idag stöder
Finlands konkurrenskraft och arbetsliv imorgon.
– En höjning av sysselsättningsgraden är central för att det ska kunna upprätthålla vårt välfärdssamhälle. För bästa resultat
behövs åtgärder från regeringen i samarbete med näringslivet, arbetsmarknadsparterna och kommunerna. Det är i de småoch medelstora företagen som nya arbetsplatser uppstår. Därför är det centralt att det offentliga ger bästa möjliga
förutsättningar för företag att uppstå, verka och växa.
Strand i riksdagens interpellationsdebatt: Viktiga satsningar på kunnande och utbildning 01.10.2019
– Jag är förvånad hur mycket pessimism som oppositionens interpellationstext andas.
SFP:s riksdagsledamot Joakim Strand anser att Finland inte ska måla in sig i ett hörn och förstelnas av ett pessimistiskt tänkande.
I tisdagens interpellationsdebatt i riksdagen kritiserade han interpellationens första undertecknare Samlingspartiet för att inte se
möjligheterna till att förbättra sysselsättningen.
– Genom investeringar i bland annat miljöteknologiskt toppkunnande kan ett relativt litet land som Finland ha en betydande
inverkan på stävjandet av klimatförändringen – samtidigt som vi håvar in livsviktiga export-euron för finansierandet av våra
välfärdstjänster. Finländarna har all orsak att blicka positivt mot de möjligheter framtiden för med sig.
Strand underströk att regeringen 2020 gör betydliga investeringar i kunnande och utbildning.
– Detta förbättrar utbildningens kvalitet och höjer finländarnas kompetensnivå – inget snack om saken. Trots att det finns
många olyckskorpar som tänker annorlunda vill jag påstå att regeringen målmedvetet går in för en politik som stärker Finlands
internationella konkurrenskraft och skapar förutsättningar för en hållbar ökning av sysselsättningen.

Henriksson till partiordförandekollegerna: Dags att vi tillsammans sätter ner foten mot hatprat. 05.10.2019
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Henriksson till partiordförandekollegerna: Dags att vi tillsammans sätter ner foton mot hatprat.
– En tredjedel av kommunala beslutsfattare och närmare hälften av riksdagsledamöterna har blivit utsatta för hatprat på
grund av sina förtroendeuppdrag. Många svenskspråkiga beslutsfattare har upplevt språkhat. Det här är oacceptabelt,
säger justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson. Nu behövs det värdeledarskap för att sätta stopp för
hatpratet. Jag efterlyser därför att samtliga partiordföranden gemensamt skulle visa vägen genom att tillsammans sätta ned
foten mot hatprat!
I studien framkommer också att många beslutsfattare som tillhör en minoritet funderar på att sluta med politiken.
– Vi kan inte låta hatpratet begränsa vår demokrati. Alla ska tryggt kunna ställa upp i val och delta i beslutsfattande, utan att vara
rädda för att utsättas för hatprat. Hatprat är inte heller främmande för mig i min vardag som politiker, säger Henriksson. Sedan
jag blev justitieminister har jag märkt att jag utsatts för mera hatprat, speciellt på Twitter.
– Jag tycker att det är mycket trist att det finns människor som avsiktligen vill svartmåla andra och sprida falska budskap,
fortsätter Henriksson. Vi ska inte låta Twitter-trollen segra, utan vi måste sätta stopp för denna oroväckande
samhällstrend. Nu är det dags att agera!
Statsrådets studie är den första i Finland där man har kartlagt hatpratets konsekvenser för beslutsfattandet. Torvalds till
Leppä: Stå upp för vårt fiske i EU!
07.10.2019
Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) har skrivit till minister Jari Leppä med anledning av höstens EUförhandlingar om fiskekvoter i Östersjön. EU-kommissionen har föreslagit ett totalstopp för riktat torskfiske i hela
Östersjön, något som oroar Torvalds:
”Det stämmer att torsken mår dåligt i södra Östersjön, framförallt på grund av en överstor sälpopulation och överfiske.
Samtidigt ser vi att torsken i Ålands hav mår bättre än på länge. Det är därför viktigt att vi inte får regler som drar hela
Östersjön över en kam och stänger ner också ett småskaligt, hållbart fiske på ett bestånd som faktiskt mår bra.”
Redan i somras införde EU-kommissionen ett nödstopp för torskfiske i Östersjön, men den gången undantogs Ålands
hav efter påtryckningar från både Ålands Landskapsregering och Nils Torvalds. Minister Leppä kritiserades då för att han inte
uttalade sig i EU:s råd när frågan diskuterades och därför menar Torvalds att det nu är viktigt att Leppä verkligen står upp för
det finländska fisket när frågan förhandlas i EU. ”Yrkesfisket är redan idag mycket pressat. Det är därför viktigt att vi gör allt
vi kan för att säkerställa att EU-regler inte sätter ytterligare hinder för fisket. Med tanke på de fina skrivningar som finns om
inhemskt fiske i regeringsprogrammet, hoppas jag att Leppä verkligen visar att det också gäller i praktiken genom att jobba för
ett fortsatt torskfiske i Ålands hav.” säger Nils Torvalds.

Adlercreutz kräver bestämda åtgärder för att nå sysselsättningsmålen 08.10.2019
Familjereform, snabbare arbetslov och skattelättnader för investeringar
SFP finns med i regeringen för att se till att sysselsättningsmålen uppfylls. Anders Adlercreutz, ordförande för svenska
riksdagsgruppen, understryker att det behövs ett brett åtgärdsbatteri.
– Vi gör en familjeledighetsreform som underlättar vardagen för familjerna och förbättrar kvinnornas ställning på
arbetsmarknaden. Vi måste få snabbare lovprocesser för att råda bot på företagens brist på arbetskraft. Det är bra att vi nu
underlättar företagens investeringar och genom skatteavdrag satsar på forsknings- och innovationsprojekt, säger
Adlercreutz.
I sitt gruppanförande i riksdagens budgetdebatt på tisdag framhöll Adlercreutz att regeringen förhåller sig ambitiöst till
kampen mot klimatförändringen.
– En klar färdplan ska göras upp. Och den som säger att klimatåtgärderna försvagar sysselsättningen har inte lyssnat på våra
företag.
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Adlercreutz underströk att denna regerings utbildningslöfte håller och att nödvändiga sociala förbättringar görs.
– Efter fyra långa år av indexnedfrysning – som varit betungande både för enskilda människor och för våra universitet och
skolor – har denna regering bestämt att normala indexhöjningar av sociala förmåner och utbildningsanslag nu igen återställs.
Det har en prislapp, men det är ett sådant samhälle som vi vill ha.
Bergqvist om statsbudgeten: Välkomnar satsningar på utbildning, regionerna och svenskan 08.10.2019
Remissdebatten för budgetpropositionen 2020 inleds idag (tisdag) i riksdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) gläder
sig över en budget som skapar framtidstro och välkomnar speciellt viktiga satsningarna på utbildning och forskning,
förståelsen för regionala skillnader och satsningar på det svenska språket.
– Det är med hög utbildningsnivå och digert kunnande som Finland kan vara med och tävla på den globala marknaden.
Regeringen satsar nu på hela kedjan, allt från småbarnspedagogik till forskning och det gläder mig att universiteten och
högskolorna nu får den finansiering de verkligen behöver, säger Bergqvist.
Budgetpropositionen innehåller betydliga satsningar på regionernas sysselsättning, tillväxt och utveckling.
– Regionerna ser olika ut och de måste få utvecklas utgående från sina egna styrkor. Vi behöver starka städer samtidigt
som en levande landsbygd är en förutsättning för bra finländsk mat. Både regioncentrum och landsbygd behövs, säger
Bergqvist.
Regeringsprogrammet innehåller också flera viktiga aspekter ur svenskans synvinkel.
I budgeten tilldelas uppdateringen av nationalspråksstrategin 200 000 euro och Folktingets anlag föreslås öka med samma
summa. Bergqvist ser det här som positivt när det kommer till att förbättra språkklimatet.
– Den här satsningen vittnar om att regeringen tar Finlands tvåspråkighet på allvar och att man målmedvetet jobbar för att
alla ska få service på sitt eget modersmål. Det är väldigt viktigt speciellt när det gäller vården och omsorgen, säger Bergqvist.

Rehn-Kivi gläder sig åt förebyggande satsningar på barn och unga i statsbudgeten 09.10.2019
Riksdagen påbörjade igår remissdebatten om regeringens budgetförslag för år 2020. I sitt anförande betonade
riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vikten av den förebyggande verksamheten inom social- och hälsovården.
– Det föreslås tilläggsanslag till barnrådgivningar, vaccinationsprogrammet utvidgas, mentalvård i rätt tid garanteras och rätten
till subjektiv dagvård för alla barn återinförs. Alla de här åtgärderna är effektiva sätt att främja välbefinnandet i samhället
före problemen hopar sig och blir dyra. Det kommer att kosta i början men i det långa loppet blir inbesparingarna i
förhållande till de föreslagna investeringarna mångfaldiga, säger Rehn-Kivi.
Enligt regeringsprogrammet kommer också ensamförsörjartillägget i barnbidraget att höjas och barn- och
familjetjänsterna utvecklas och samordnas till fungerande helheter. Dessutom bereds en nationell strategi för psykisk hälsa.
– Det gläder mig stort att det i statsbudgeten satsas på barn och unga. Vi får hoppas att det också är ett steg för att höja den
oroväckande låga nativiteten i vårt land. Alla barn ska erbjudas en jämlik och god start i livet och det är vårt ansvar att se till att
de och deras familjer får det stöd som de behöver.
Thomas Blomqvist: Jämställdhetsarbetet kräver krafttag 10.10.2019
– Regeringens mål är att Finland blir ett ledande land i fråga om jämställdhet. Vi gör redan mycket rätt, men det finns också
mycket vi ännu måste bli bättre på. För detta behövs ett brett, målmedvetet jämställdhetsarbete med konkreta åtgärder, säger
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.
I egenskap av jämställdhetsminister deltar Blomqvist i de nationella jämställdhetsdagarna 9-10 oktober i Uleåborg.
Evenemanget, som samlar en bred skara jämställdhetsexperter från flera samhällssektorer, ordnas i år för femte gången.
– Tillfällen som jämställdhetsdagarna är viktiga för att samla vårt lands spetskunskap på området, och för att skapa en bred och
sektoröverskridande diskussion. Aktivt jämställdhetsarbetet inom alla sektorer är av stor vikt för att vi ska uppnå våra mål,
fortsätter Blomqvist.
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Regeringsprogrammet innehåller ett flertal skrivningar och program för att främja jämställdhet. Beredningen av regeringens
jämställdhetsprogram, som ska ställa upp konkreta jämställdhetsåtgärder, har inletts och utgör ett av de centrala redskapen för
att uppnå regeringens jämställdhetsmålsättningar.
Minister Henriksson deltar i Europarådets justitieministermöte i Strasbourg 14.10.2019
Justitieminister, partiordförande Anna-Maja Henriksson deltar i ett möte mellan Europarådets justitieministrar i Strasbourg
idag och i morgon.
– Under mötet kommer vi att diskutera hur digitaliseringen kan vara till nytta inom rättsprocesserna. Tekniken kan användas
för att främja rättskyddet och bidra till att alla får sin sak behandlad inom rimlig tid, säger Henriksson
Henriksson har idag på förmiddagen träffat europeiska människorättsdomstolens president Linos-Alexandre Sicilianos
samt Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Dunja Mijatović. Tillsammans diskuterade de bland annat
rättsstatsprincipen. På tisdag träffar Henriksson Europarådets nya generalsekreterare Marija Pejčinović Burić.
– Ett av huvudtemana för Finlands EU-ordförandeskap är rättsstatsprincipen. Det handlar om att varje medborgare ska
kunna lita på rättssystemet och myndigheterna. Det är inget som kan tas för givet. Rättsstatsprincipen och de
gemensamma europeiska värderingarna är grundstenar i det europeiska samarbetet. Därför är det viktigt att lyfta upp dessa
frågor i alla diskussioner som förs, säger Henriksson.
Justitieminister Henriksson kommer också att träffa sina ministerkolleger från bland annat Frankrike och Ryssland.
De viktigaste uppgifterna för Europarådet är att främja de mänskliga rättigheterna, den parlamentariska demokratin och
rättsstatsprincipen. I år är det 70 år sedan rådet inrättades.
Norrback efterlyser en ökad valfrihet i studentmåltider 17.10.2019
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har med stor oro följt med den senaste tidens diskussion kring köttanvändningen,
framförallt nötköttskonsumtionen. Nu i veckan meddelade Helsingfors universitetets studentrestaurang Unicafé att de
beslutat att sluta servera nötkött.
– Jag anser att det är viktigt att studeranden som är beroende av det offentligt finansierade måltidsstödet för
högskolestuderande ska alla ha samma möjligheter till en variationsrik kost. Med detta som bakgrund har jag utrett
möjligheten att via en budgetmotion omfördela medlen så att måltidsstödet skulle betalas direkt ut till den studerande via ett
höjt studiestöd, istället för att måltidsstödet betalas till utvalda restauranger, säger Norrback.
Om man är högskolestuderande får man rabatt på studentmåltider i de restauranger som omfattas av systemet med
måltidsstöd. Måltidsstödet är 1,94 euro per måltid.
– Eftersom måltidsstödet för högskolestuderande handlar om en lagstadgad förmån är det inte möjligt att göra ändringen
via en budgetmotion. Därför har jag satt igång arbetet med att bereda en lagmotion i frågan. Nuvarande system inskränker på
den enskilda individens valfrihet beträffande sin egen kost. En lagändring kan också antas öka en sund konkurrens inom
lunchbespisningen där olika restauranger kan profilera sig på olika sätt.

Norrback har som avsikt att lämna in lagmotionen nästa vecka.
Rehn-Kivi: Finland måste ge bistånd till det globala vaccinationsarbetet 18.10.2019
Svenska riksdagsgruppen har idag lämnat in en budgetmotion om att förbättra tillgången till vaccin i utvecklingsländer
genom att stöda den internationella vaccinalliansen GAVI som är världens största inköpare av vaccin.
Den stora volymen gör att fattiga länder får tillgång till vacciner för ett avsevärt lägre pris än på den öppna marknaden.
Detta är avgörande för att säkra en hög vaccinationstäckning. GAVI fungerar som en ansvarig samarbetsplattform för
stater, företag och organisationer samt läkemedelsindustrin och forskningsinstitutioner. Alla nordiska länder förutom Finland
ger för tillfället regelbundna bidrag till vaccinalliansen.
Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi som också är ordförande för riksdagens vaccingrupp står bakom initiativet till
motionen.
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– GAVI har sedan det grundades vaccinerat redan 760 miljoner barn och räddat miljontals liv. Vaccinering av småbarn
mot de vanligaste barnsjukdomarna är speciellt viktigt i utvecklingsländer där täckningsgraden annars skulle förbli mycket låg.
Vaccinering hör till de mest kostnadseffektiva sätten att främja hälsa och välmående för både de vaccinerade barnen, deras
familjer och hela samhället de lever i. Att investera i vaccin i utvecklingsländer är en utmärkt biståndsåtgärd och genom
att stöda GAVI kan Finland bidra till det globala utvecklingsarbetet för att eliminera farliga sjukdomar och dess följder.
Jag är glad över att hela svenska riksdagsgruppen står bakom budgetmotionen, säger Rehn-Kivi.
Wickström: Företagens beskattning måste vara konkurrenskraftig 21.10.2019
SFP:s vice ordförande Henrik Wickström betonar att företagens beskattning måste hållas på en konkurrenskraftig nivå.
– För SFP är det viktigt att vi stärker företagens verksamhetsförutsättningar. En viktig del är en konkurrenskraftig
beskattning. Vi måste först skapa välfärden genom mer arbete och här har företagen en viktig roll, säger Wickström.
Wickström är nöjd över att man i budgeten för nästa år följer en sund beskattningslinje för företagen.
– I budgeten för 2020 så kommer man inte att höja företagsbeskattningen. I det ekonomiska läge vi lever i så måste vi se till
att företagen har goda verksamhetsförutsättningar även skattemässigt, säger Wickström.
Wickström anser att skrivelsen i regeringsprogrammet om att sänka energiskatten mot EU:s miniminivå kommer att ge
resultat.
– Google meddelade i september om sina investeringar i datacentraler. Sådana investeringar är en stor möjlighet och därför är
det vikitgt att regeringen arbetar för en sänkt energiskatt, säger Wickström.
Wickström säger att han även skulle vara redo att diskutera arvs- och gåvoskatten.
Sverige slopade arvsskatten 2004 och Norge följde efter 2014. SFP har föreslagit som ett första steg att skatten slopas för
familjeföretags generationsväxlingar.
– Trots att det inte för tillfället är aktuellt inom ramen för vårt nuvarande regeringsprogram, hoppas jag att vi på sikt kan
slopa arvs- och gåvoskatten och ersätta den med en skatt på överlåtelser. Det här skulle stärka små- och medelstora
företags möjligheter att investera och skapa nya arbetsplatser. Undersökningar visar att en övergång inte har särskilda
inkomstfördelningseffekter, menar Wickström.
Företagsfrågornas försvarare 21.10.2019
Anna-Karin Tötterman leder SFP:s färska företagsnätverk – ett nätverk som ska ge utlopp för den erfarenhet och den
sakkunskap som finns på fältet och omsätta den i goda idéer och en företagarvänlig politik.
Anna-Karin Tötterman har tagit sig an en spännande uppgift: att som ledare för Svenska folkpartiets färska företagsnätverk se
till att företagarfrågor får en ännu större tyngd och synlighet i partiets politik.
Företagarnätverket ska behandla ämnen som berör företag och företagande på alla plan, med en tyngdpunkt på små- och
medelstora företag.
Nätverket är ett, för SFP, nytt arbetssätt: en utvidgad arbetsgrupp som på ett öppet, flexibelt, transparent och innovativt
sätt ska arbeta för att skapa innehåll och nya öppningar för -SFP:s företagspolitiska målsättningar. Syftet är att sammanföra
och koordinera människor med idéer och utveckla dem tillsammans.
– Öppenheten betyder att alla som har erfarenheter, idéer, kunskap eller intresse kring företagspolitiska frågor är välkomna,
säger Tötterman.
– SFP är en folkrörelse. Det är viktigt att ha verktyg för att fånga upp gräsrötterna, att konkret utnyttja den kunskap som
finns ibland oss för att sålla fram de nya idéer som behövs för att utveckla vårt samhälle.
Tötterman har länge varit medlem i Svenska folkpartiet, men aktiverade sig på allvar år 2018 och har gjort det med besked:
förutom att leda företagarnätverket är Tötterman vice ordförande i SFP i Åbo, ordförande för lokalavdelningens
arbetsutskott samt medlem i kretsstyrelsen och partifullmäktige.
SFP är en folkrörelse. Det är viktigt att ha verktyg för att fånga upp gräsrötterna, att konkret utnyttja den kunskap
som finns ibland oss för att sålla fram de nya idéer som behövs för att utveckla vårt samhälle.
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Företagarnätverket har redan knutit en mängd intresserade till sig, men många fler är välkomna. Töttermans roll i början
handlar om att bygga upp nätverket och i fortsättningen att leda och facilitera arbetet samt att skapa förutsättningar för
goda resultat.
– Företagar- och ekonomiska frågor är ju inget nytt för SFP. Det nya är att sammanföra fler i arbetet, ta in fler intryck samt
att bredda basen. Det krävs, för att hålla upp den typen av frågor mer kontinuerligt och synligt.
Tötterman har tidigare varit med om att ordna återkommande företagarträffar lokalt, i Åbo, med god respons.
– Företagsnätverket fick sin början i en partidagsmotion om att mer aktivt lyfta fram företagarfrågor i partiets verksamhet.
Den fick väldigt god respons. Min erfarenhet är att det finns både behov och intresse av ett företagarnätverk i partiets
regi.
Näringslivspolitik är trots allt en hörnsten i ett borgerligt liberalt partis verksamhet.
– Det handlar om frågor som till exempel att minska byråkratin, få till stånd en skattepolitik som sporrar till företagande samt
att vi ser till att landets infrastruktur uppfyller företagens behov.

Framgångsrik exportindustri kräver tillgång till arbetskraft och fungerande infrastruktur 23.10.2019
SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade att företagen måste ha de rätta förutsättningarna för att
kunna vara framgångsrika på den globala marknaden i sitt festtal på Viexpos 50-årsjubileum.
Idag lever vi i en globaliserad värld där marknaden egentligen är gränslös. Hela världen ligger öppen för den som kommer med
tillräckligt goda idéer och intressanta produkter.
-För att vi även i framtiden ska kunna se våra företag blomstra ute i världen måste samhället se till att de rätta
förutsättningarna finns för företag att grundas, verka och växa. Dessutom behöver vi organisationer såsom Viexpo och
Business FInland som hjälper mindre företag att ta sig ut på den internationella marknaden.
Henriksson betonar att vi behöver långsiktiga och målmedvetna åtgärder för att nå regeringens ekonomiska målsättningar
och en sysselsättningsgrad på 75 procent.
– Vi vill alla, att företag runt om i Finland ska växa och även i fortsättningen vara framgångsrika globalt. Därför måste vi
åtgärda ett av grundproblemen som tillgång till arbetskraft. Det måste bli lättare för företagen att anställa utländsk arbetskraft,
säger Henriksson.
– För att företag ska kunna verka globalt från ett avlägset land som Finland behöver vi även se till att göra
infrastruktursatsningar som gynnar företagen. Vi behöver se till att vägarna är i gott skick och att fungerande
kommunikationer finns. En fungerande infrastruktur är avgörande för att exporten ska kunna fungera, säger Henriksson.
Henriksson poängterar även att regeringen i samband med budgetförhandlingarna kommit överens om att uppgöra en
företagsstrategi med betoning på tillväxt och internationalisering och som skulle rikta sig till små och medelstora företag där de
flesta arbetsplatserna skapas.
– Finland är ett exportberoende land. Hur väl vi lyckas med exporten är av avgörande betydelse för hela vår
samhällsekonomi. Kluster, nätverk och hög förädlingsgrad på produkter och tjänster, föds där det finns dynamik, vilja,
mångfald och kunnande. Och en stor dos framtidstro och optimism, säger Henriksson

Minister Blomqvist: Norden är starkare tillsammans 24.10.2019
Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, betonade i ett anförande på Utrikesministeriets
tillställning under FN-dagen betydelsen av nordiskt samarbete även utanför Nordens gränser.
– För Finland medför det nordiska samarbetet avgörande fördelar med tanke på vår internationella position. Utöver att de
nordiska länderna hör till våra närmaste vänner, är exempelvis växelverkan och nätverk på medborgarnivå även centralt. Jag är
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övertygad om att de nordiska länderna är mer framgångsrika tillsammans och att det är mer effektivt för oss att tackla
framtida utmaningar tillsammans. Att stå upp för jämställdhet och demokrati och bekämpa klimatförändringen är lättare
tillsammans med vänner, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.
– I en värld som tyvärr är fylld av fler konflikter än man kunde önska, vill jag att Finland och de nordiska länderna är aktiva
aktörer. Norden kan fungera som modell för hur man kan bilda en integrerad region och leva i fred. En region som präglas
av förtroende, demokrati, rättsstatstänkande, jämställdhet, likabehandling och välfärd. Även i kampen mot
klimatförändringen ska vi vara föregångare och en föregångare som inbjuder andra att kämpa för samma målsättningar.

Bergqvist vill se en lösning på de chockhöjda fastighetsskatterna i skärgården 25.10.2019
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har lämnat in ett skriftligt spörsmål till
riksdagens talman.
I det skriftliga spörsmålet förundrar riksdagsledamöterna sig över Skatteförvaltningens förfarande där många bevisligen
felaktiga fastighetsskattesedlar skickats ut.
– Jag hoppades att skatteförvaltningen har insett vilka orimliga följder deras agerande har lett till och tagit time out i frågan.
Tyvärr har detta inte skett, säger Bergqvist.
Till grunderna för god förvaltning hör principen om skydd för berättigade förväntningar. Det här innebär framför allt skydd
för individen gentemot det allmänna och ger individen rätt att förvänta sig att myndigheterna handlar korrekt och felfritt.
– Jag önskar nu att ansvarige ministern tar tag i saken och reder upp situationen. En statlig myndighet måste agera på ett sätt
som baserar sig på fakta, har laglig grund och skapar både tillit och tilltro. Just nu agerar skattemyndigheterna precis tvärtom,
säger Bergqvist.
I våras rapporterades det kring chockhöjda fastighetsskatter för många skärgårdsbor. Förhöjningen berodde på en
revidering av Skatteförvaltningens fastighetsregister. Fastighetsägare har beviljats omfattande besvärsrätt och flertalet
fastighetsvärden har redan korrigerats.

Wickström och Sigfrids: Stoppa hjärnflykten 30.10.2019
Varje år flyttar tusentals finländare utomlands. En stor del av dessa söker sig till exempel till Sverige för att studera. Enligt
tankesmedjan Magmas rapport från i år har 20 000 svenskspråkiga finländare flyttat till Sverige mellan åren 2000 och 2017.
Svenska folkpartiets vice ordförande Henrik Wickström ser oroväckande på trenden, som enbart ökar.
– Den pågående hjärnflykten kommer att drabba Finland, speciellt på lång sikt. Vi behöver fler personer i arbetsför ålder i
framtiden. Att fler flyttar utomlands skapar ett ännu större problem. Det är förstås bra att unga vidgar sina vyer genom
internationell erfarenhet, men vi borde ingående analysera varför unga vill flytta utomlands och studera utan att komma
tillbaka till hemlandet, säger Wickström.
Finland behöver satsa på att erbjuda tillräckliga möjligheter för studerande att stanna i Finland och skapa ett
samhällsklimat där unga vågar tro på att de hittar både en utbildning och arbetsplats i Finland. Svensk Ungdoms ordförande
Frida Sigfrids anser att samhället i dag inte tar hjärnflykten på allvar.
– Det är klart att vi har problem i det finländska systemet om det är så att unga inte vill stanna kvar här utan i stället väljer att
flytta utomlands. De strukturer som är problematiska i Finland behöver åtgärdas för att lyckas stoppa den pågående
hjärnflykten. Vi måste se till att unga litar på de finska institutionerna och att också finlandssvenska unga bemöts på ett
positivt sätt i vårt samhälle, säger Sigfrids.
Wickström och Sigfrids hoppas att Finland anstränger sig för att bli ett mer attraktivt alternativ för finländska unga. Den
pågående hjärnflykten gynnar inte någon.
– Vi måste ta den här frågan på allvar. Arbetsmarknaden blir allt mer internationell och vi är i behov kunnig arbetskraft.
En utbildning som ger goda förutsättningar på arbetsmarknaden är viktig. Likaså måste vi som samhälle skapa en känsla av
framtidstro, vilket är viktigt för unga, säger Wickström och Sigfrids.
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Vårdreformen: Rehn-Kivi hoppas på grönt ljus för särlösningsförslaget för Nyland 01.11.2019
Inget förslag till en särlösning för Nyland i vårdreformen har officiellt presenterats. Pressmeddelandet utgår från uppgifter i
Helsingin Sanomat och från förberedande samtal mellan Rehn-Kivi och minister Kiuru. Förslaget ska ännu godkännas av
ministerarbetsgruppen före det går på utlåtande.
Regeringens vård- och landskapsreform har tagit ett steg framåt då förslaget på särlösning för Nyland presenterats. Enligt
förslaget skulle Nyland delas in i fem landskap där Helsingfors fortsättningsvis skulle ha status som stad men skulle ges ett
landskaps egenskaper. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi (Sfp)
gläds över förslaget.
– Jag vill ge ett tack till minister Kiuru som lyssnat på fältet och förstått hur viktig frågan är för de nyländska
kommunerna. Demokratin, de språkliga rättigheterna och närservicen fungerar bättre på ett geografiskt och till
invånarantalet mindre område. I ett stort Nyland, med 1,7 miljoner invånare, skulle den svenska servicen lätt drunkna i massan
och de politiska möjligheterna att påverka skulle vara så gott som obefintliga för små partier eller mindre kommuner, säger
Rehn-Kivi.
De nyländska kommunernas främsta önskan var att få fortsätta ansvara för social- och hälsovården i egenskap av fem
samkommuner, med egen makt över också finansieringen, men den lösningen verkade redan i ett tidigt skede av beredningen
vara omöjlig att förverkliga på grund av grundlagsenliga problem.
– Jag gläds över att den här lösningen nu verkar fylla de juridiska aspekterna och hoppas att kommunernas utlåtanden och den
kommande behandlingen i riksdagen ger grönt ljus för förslaget, säger Rehn-Kivi.

Lösningen bör hittas till storstädernas ökade trafikmängd 04.11.2019
Den ökade inflyttningen till huvudstadsregionen har medfört ett ökat tryck på trafiken. Europaparlamentariker Nils Torvalds
och styrelsemedlem i Helsingforsregionens Trafik Kristian Rehnström diskuterade under en lunchdiskussion trafiken i
storstäderna och de utmaningar som städerna står inför.
– I och med att trängseln på vägarna ökar måste kollektivtrafikens andel stiga. Storstädernas mål att minska
koldioxidutsläppen sätter även stor press för utveckling av kollektivtrafiken. HRT:s mål är att minska
växthusgasemissionen med 90 procent från 2010:s nivå till 2025, säger Rehnström.
– Precis som övriga storstäder runt om i Europa behöver även Finlands storstäder och speciellt Helsingfors se över hur man
vill utveckla trafiknätet och kollektivtrafiken för att minska på utsläppen men även för att göra trafiken smidigare, säger
Torvalds
Torvalds påminner om att när Helsingfors började expandera och bygga söderut mot havet, skapade man förutsättningar
för besvärliga trafikförhållanden. Efter det har staden nästan alltid varit på efterkälken ifråga om vettiga trafiklösningar.
Nu har storstäder runt om i våra grannländer infört vägtullar för att råda bot på den ökade trafiken. Vilket alternativ som
Helsingfors kommer att välja är ännu öppet.
– Jag är inte för vägtullar, men vi måste utreda vad alternativkostnaden i ett effektivare vägnät skulle kosta. Om vägtullar i
kombination med mera och bättre kollektivtrafik blir billigare, så kan det eventuellt vara ett bättre alternativ, säger
Rehnström.
Trafikens infrastruktur gagnar inte enbart stadsborna utan hela landet, i synnerhet när det gäller utvecklingen av tågbanorna
och staten har ett ansvar att delta i finansieringen.
– I dagens läge ser vi en stor obalans i statens och städernas inkomster från och investeringar i trafiken.
Statsfinansieringens andel i de stora infrainvesteringarna i huvudstadsregionen bör öka. Nu ser vi att de sjunkit till ca.30
procent, säger Rehnström.
Helsingforsregionens trafik har konstaterat att den nuvarande närtågskapaciteten kommer att ta slut mot slutet av 2020-talet.
Befolkningen ökar och kollektivtrafiken styrs i allt högre grad till rälsen. Kapaciteten för VR:s depå i Ilmala i Helsingfors är
fullt utnyttjad, det ryms inte in flera tåg där.
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– Utan en ny depå kan inte närtågstrafiken öka. För tillfället pågår det i Esbo och Kyrkslätt en aktiv diskussion om
placeringen av den nya depån. Beslutsfattarna har ett stort ansvar nu i kommunerna att väga för och nackdelarna i och med
att det i sista hand är kommunen som bär makten. Utan en detaljplan kan man inte placera depån någonstans, säger
Rehnström.
Lunchdiskussionen leddes av Silja Borgarsdóttir Sandelin

Stå upp för ditt modersmål, våga tala svenska 06.11.2019
Idag firar vi Svenska dagen, svenska språket och tvåspråkigheten i Finland. Samtidigt synliggör vi den finlandssvenska
kulturen och identiteten i vårt land men även de utmaningar vi som minoritet står inför. SFP:s ordförande, justitieminister
Anna-Maja Henriksson betonar vikten att våga visa stolthet över sitt modersmål och uppmanar alla att tala svenska.
– Att få tala sitt modersmål handlar om mycket mer än bara ett språk och kommunikation. Det handlar om identitet och
kultur. Det handlar om trygghet, det handlar om förståelse. Modersmålet är en trygghet för var och en av oss. Det är en av
grundstenarna i livet som vi kan luta oss mot. En viktig grundläggande rättighet, säger Henriksson.
– Vi ska inte vara rädda för att stå upp för vårt modersmål och för Finlands tvåspråkighet och vår plats i den Nordiska
gemenskapen. Använd svenska i vardagen, ge era finskspråkiga vänner möjlighet att tala svenska, byt inte genast till finska. Ge
beröm och uppmuntran då du betjänas på svenska och var stolt över ditt språk, över tvåspråkigheten och den
finlandssvenska kulturen, säger Henriksson
Då det gäller det svenska i Finland kan man med fog säga att vi har det bästa regeringsprogrammet någonsin.
– Finlands ska även i framtiden ha två levande nationalspråk och regeringen vill förbättra språkklimatet i landet och kommer
att uppdatera den av SFP initierade nationalspråksstrategin, säger Henriksson.
Svenska språket ska vara tillgängligt för alla och vi behöver en fungerande integrering även på svenska i Finland.
– Valet bör ligga hos individen och vi behöver se till att vi har strukturer som garanterar att invandrare även i praktiken
informeras om möjligheten att integreras på svenska i Finland, avslutar Henriksson.
Rehn-Kivi: Svenska dagen till ära – enhälligt betänkande för fulljour till Vasa centralsjukhus 06.11.2019
Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag enhälligt godkänt betänkandet för att Vasa centralsjukhus ska få omfattande
dygnet runt jour. Förverkligandet av fulljouren för Vasa är med i regeringsprogrammet, men nu har frågan tagit ett
konkret kliv framåt. Riksdagsledamot och medlem i utskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd och lättad över beslutet.
– Det är fint att vi äntligen godkänt ärendet som jag och svenska riksdagsgruppen kämpat för i flera år. Vi har lyft upp frågan
på alla tänkbara sätt, som lagmotion, som medborgarinitiativ och i otaliga debatter i riksdagen. Svängarna kring Vasa har varit
både dramatiska och många. Nu ska riksdagen ännu godkänna betänkandet i plenum, men ett enhälligt beslut i utskottet
pekar på en positiv behandling, säger Rehn-Kivi.
– Att kunna få vård och service på sitt eget modersmål är av största vikt då man är utsatt och sjuk. Dagens beslut kan ses som
en seger för det svenska i Finland och speciellt fint känns det att betänkandet godkändes just idag på Svenska dagen. Det
påminner oss samtidigt om att arbetet för att trygga medborgarnas språkliga rättigheter är ett jobb vi inte får ge upp, inte
en enda dag på året, säger Rehn-Kivi.
Bergqvist är fundersam över Traficoms postbeslut 08.11.2019
Transport- och kommunikationsverket Traficoms utredning gällande Postis tänkta begränsning av postutdelningen i
Åbolands skärgård publicerades idag. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som också är ordförande för
Skärgårdsdelegationen och medlem i kommunikationsutskottet, har bekantat sig med Traficoms ställningstagande.
– Den här utredningen har vi med spänning väntat på. Traficom slår fast att Posti agerat fel och att posten fortsättningsvis
ska delas ut fem gånger i veckan till ett flertal öar i skärgården, säger Bergqvist.
Enligt Traficom har postlagen tolkats felaktigt. Ett postnummerområde i sig kan inte tolkas som svårtillgängligt då öarna har
regelbundna förbindelser åtminstone två gånger i dygnet. Bergqvist hoppas att man också för de öar som inte trafikeras två
gånger i dygnet hittar fungerande lösningar i samarbete med NTM-centralerna och förbindelsebåtarna.
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– Traficoms utlåtande innebär att posten får tänka om i ärendet. Principiellt är det här ändå besvärligt för skärgården
eftersom den delas upp i två läger, konstaterar Bergqvist.
I våras meddelade Posti att posten enbart skulle delas ut en gång i veckan i vissa postnummerområden i skärgården. Enligt
Posti stämde förändringarna överens med postlagen, enligt vilken post ska delas ut i svårtillgängliga skärgårdseller ödemarksområden minst en gång per vecka. Beslutet väckte mycket kritik och ärendet lades på is tills Traficom utrett
ärendet.
Henriksson: Det finlandssvenska teckenspråket behöver särskilt stöd 09.11.2019
SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade betydelsen av de språkliga rättigheterna i sitt festtal på
finlandssvenska teckenspråkigas årsfest på lördagen i Jakobstad.
Det finlandssvenska teckenspråket kräver särskilt stöd och bevakning, eftersom antalet användare är mycket litet. Enligt
UNESCO:s kriterier är språket allvarligt hotat.
– Vi måste agera snabbt för att skydda det finlandssvenska teckenspråket och trygga dess livskraft. Vi måste se till att det
finlandssvenska teckenspråket överförs till nästa generation och att också barnen och ungdomarna har möjlighet att använda
och upprätthålla sitt språk, påtalade Henriksson.
Det finns brist på tolkar som behärskar det finlandssvenska teckenspråket. Som en del av stimulansprogrammet för det
finlandssvenska teckenspråket har därför en tolkutbildning startats.
– I den grupp som började utbilda sig i slutet av förra året fanns 25 studerande. Det här är otroligt bra och kommer
förhoppningsvis leda till att det finns fler finlandssvenska teckenspråkstolkar ute på fältet, säger Henriksson. För varje
person som använder sig av finlandssvenskt teckenspråk är det här en mycket viktig och välkommen utveckling.
I det nya regeringsprogrammet finns många åtgärder för att trygga de språkliga rättigheterna.
– Jag är stolt över vårt regeringsprogram, som med tanke på de teckenspråkigas rättigheter är unikt. Vi kommer att utarbeta
ett språkpolitiskt program, där bland andra de båda teckenspråken, det finska och det finlandssvenska, ska finnas med. Under
nästa år kommer det även göras en språkbarometer för teckenspråkiga för att kartlägga deras egen uppfattning om
situationen med deras språkliga rättigheter, säger Henriksson
– I enlighet med regeringsprogrammet kommer vi också att inleda en försoningsprocess gällande kränkningar av dövas
rättigheter genom historien i Finland. Stora framsteg har gjorts när det gäller teckenspråkigas rättigheter, men fortfarande
finns det mycket arbete kvar att göra, avslutar Henriksson.

Gränserna för förlossningsverksamhet måste ses över 12.11.2019
SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se över gränserna för förlossningsverksamheten vid våra sjukhus. Wickström är
orolig för den säkerhetsrisk som det minskade antalet BB-avdelningar föranleder till.
Den tillfälliga förordningen kräver att det behöver födas 1000 barn per år för att förlossningsverksamheten ska få finnas
kvar. Med tanke på den sjunkande nativiteten i hela landet skulle det vara viktigt att se över denna gräns menar Wickström.
– Gränsvärdet brukar motiveras med kvaliteten av vården. Personligen är jag skeptisk till det här argumentet samt till alltför
stora BB-avdelningar vilka även medför en risk ur ett säkerhetsperspektiv. Det måste finnas BB-avdelningar också utanför de
största städerna. Det är för familjernas bästa, säger Wickström.
I hans hemregion Västnyland finns det för tillfället bara en BB-avdelning och den är i Lojo. Där uppnår man gränsvärdet
på 1000 barn men Wickström är orolig om dylika sjukhus får behålla förlossningsverksamheten kvar.
– Då Ekenäs BB-avdelning drogs in har antalet vägfödslar ökat, vilket förstås inte är bra varken ur barnets eller mammas
säkerhetsperspektiv. Situationen är likadan på andra ställen där BB-avdelningar försvunnit som t.ex. i Borgå, säger Wickström.
I medierna diskuteras om vikten av att nativiteten i Finland borde höjas. Det kräver en familjevänlig politik dit också BBverksamheten hör. Ett allt för centraliserat BB-nätverk är inte en ändamålsenlig utveckling, menar Wickström.
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– SFP vill att Finland är världens barnvänligaste land. Det är viktigt att en barn- och familjevänlig politik genomsyrar allt
beslutsfattande, på alla nivåer, och att vi aktivt tar tag i de utmaningar som finns, säger Wickström.

Norrback: Högskolestuderandens måltidsstöd ska inte användas i politiskt syfte 13.11.2019
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till riksdagens talman om användningen av
högskolestuderandenas måltidsstöd. Norrback vill veta vad regeringen kommer att göra för att statliga medel som är avsedda
för högskolestuderandens måltidsstöd inte används i politiskt syfte.
För några veckor sedan meddelade Helsingfors universitetets studentrestaurang Unicafe att de beslutat att sluta servera
nötkött. Tidigare har Helsingforspolitikernas motion om att halvera konsumtionen av kött och mejeriprodukter i stadens
enheter väckt diskussion, likaså Vasa Övningsskolas beslut om att lämna bort rött kött i sin skolbespisning under sex veckors
tid.
– Klimatet och hållbarhet är väldigt viktiga frågor som ska stå högt i kurs inom samhällets alla sektorer. Givetvis ska vi föra en
diskussion om våra matvanor. Det är också sunt att vi äter alltmer mångsidigt. Men att Unicafe riktade sitt beslut enkom mot
nötkött kan uppfattas som ett tydligt politiskt ställningstagande och som en politisk kampanj med ambitionen att fasa ut vissa
inhemska råvaror, säger Norrback.
Studentrestaurangerna har möjlighet att erbjuda studentlunch till ett subventionerat pris åt studeranden tack vare
måltidsstödet, som är ett statsunderstöd som finansieras med skattemedel.
– Med statliga medel som är avsedda för högskolestuderandes måltidsstöd kan vi inte börja göra politisk kampanj och
bojkotta vissa livsmedel. Politisk verksamhet stöds via partistöd och bidrag till intresseorganisationer.
Högskolestuderandes matpeng ska användas till mångsidig mat åt studerande, inte till en ideologisk kamp som dessutom
bygger på en snäv information om matens och köttets verkliga klimatpåverkan.

Adlercreutz: Barnfamiljer behöver en lättare vardag 13.11.2019
Vi ska genomföra en familjeledighetsreform, men vi bör också fundera på hur vi kan göra vardagen för våra familjer mera
smidig. Det underströk svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz då riksdagen på onsdagen debatterade
familjepolitiken och den sjunkande nativiteten.
– Svaret på nativitetsfrågan är inte fler riktade stöd, utan en lättare vardag och starkare framtidstro. När man planerar familj
handlar det om att våga tro på framtiden. Att man kan få en bra utbildning och litar på att man får arbete. Därför behövs
en dynamisk ekonomi, satsningar på utbildning och en smidig arbetsmarknad.
Adlercreutz säger att familjeledighetsreformen ska genomföras utan dröjsmål.
– Samtidigt bör vi fundera på hur vårt dagvårdssystem görs mera smidigt – vi måste bättre kunna kombinera exempelvis
deltidsarbete och dagvård. Så skapas möjligheter för en lättare vardag för barnfamiljerna.
Blomqvist: Fler pappamånader behövs 15.11.2019
Enligt Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, är det avgörande att fler månader av
familjeledigheten öronmärks för pappor för att vi ska uppnå ökad jämställdhet. I Finland använder pappor en betydligt
mindre andel av familjeledigheten än i de flesta andra nordiska länder. I Finland tar pappor ut cirka 10 % av familjeledigheten,
medan motsvarande siffra är 20 % i Norge och 30 % i Sverige och på Island.
– Erfarenheterna och statistiken visar tydligt att fler månader av familjeledigheten öronmärkta för pappan är avgörande
för att uppnå ett mer jämställt samhälle och familjeliv, säger Blomqvist. Det leder också till att pappornas
rätt till föräldraskap tryggas i högre grad. En jämnare fördelning av ledigheten stärker också jämställdheten i arbetslivet.
– Fler öronmärkta pappamånader är också viktigt för att ändra på strukturer och attityder, säger Blomqvist. Pappor som vill
använda en längre familjeledighet stöter ännu idag på osynliga trösklar i samhället och på arbetsplatsen.
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Blomqvist deltog i lanseringstillfället av Nordiska ministerrådets rapport ”State of Nordic Fathers” i Köpenhamn den 14
november. Regeringen har i regeringsprogrammet beslutat om att förnya familjeledigheterna så att mammor och pappor får
lika många kvoterade månader. De inkomstrelaterade ledigheter som är kvoterade för pappor ska förlängas utan att den
andel som för närvarande kan användas av mammorna förkortas.
Adlercreutz: Fronttilläggets rejäla höjning är glädjande 15.11.2019
– Fronttillägget höjs till och med 150 procent. Det är den största höjningen någonsin. Det är viktigt att våra åldrande
frontveteraner och krigsinvalider och deras makar får de rehabiliterande tjänster som de behöver, säger Svenska
riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.
Riksdagsgrupperna har enhälligt fattat beslut om att godkänna förslaget som innebär att höja fronttillägget till 125 euro och
föreslår att förordningen om de gravt handikappade krigsinvalidernas makars rätt till rehabilitering ändras så att den styrande
invaliditetsgraden sänks från 50 till 30 procent.
Riksdagsgrupperna har under hösten behandlat förslagen av kommissionen för frontveteranärenden och delegationen för
Finlands veteranförbund om förbättrandet av krigsveteranernas situation.
Trettio år av barnens rätt att vara barn – ”Nu är det dags att ta tag i barnfattigdomen”
20.11.2019
I dag uppmärksammas internationella barndagen runt om i världen. Det är 30 år sedan FN:s konvention om barnets
rättigheter godkändes. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson vill göra Finland till världens
barnvänligaste land.
– SFP vill avskaffa barnfattigdomen i vårt land. Under hela min tid i rikspolitiken har jag och SFP talat för att slopa
kopplingen mellan barnbidragets ensamförsörjartillägg och utkomststödet. Alla ensamförsörjare ska kunna bli med
barnbidragets tillägg på 53,30 € i handen. Det har inte tidigare varit fallet. Nu ska det åtgärdas under den här
regeringsperioden. Familjens ekonomiska situation har också betydelse för barnens trygghet, säger Henriksson.
FN:s konvention om barnets rättigheter kom till för att trygga barnets särskilda behov och intressen. Konventionen gäller alla
under 18 år. Konventionen är förpliktande för staten, kommunerna, barnens föräldrar och övriga vuxna.
Finland ska bli världens barnvänligaste land
– Mycket positivt har hänt såväl i Finland som i världen då det gäller att främja barnens rättigheter. Ännu återstår mycket att
göra. Barn ska inte behöva utsättas för sexuell exploatering på nätet och världens flickor ska inte behöva vara rädda för att bli
utsatta för könsstympning, säger Henriksson.
– Det behövs mycket samarbete såväl internationellt som här i vårt eget land mellan bland annat myndigheter, skolan, polisen
och vården för att ännu bättre kunna förebygga brott.
Regeringen vill i sitt regeringsprogram prioritera barns och ungas välbefinnande. Alla barn och unga ska garanteras en genuin
möjlighet att ha en hobby som intresserar dem i anknytning till skoldagen.
– För att stöda föräldrarna genomför regeringen en ambitiös familjeledighetsreform som stöder familjernas välfärd. Vi
återinför också den subjektiva rätten till dagvård, som den förra regeringen slopade.
– Regeringens barnfamiljsstrategi främjar verkställandet av just konventionen om barnets rättigheter. Vi vill fokusera på
barnens rätt i beslutsfattandet samt på barn- och familjeorienterade tjänster och stöd. Vi förbinder oss också till att bedöma
vilka konsekvenser olika beslut har för barn och till att stärka barns och ungas delaktighet.

Adlercreutz: Sannfinländarnas skuggbudget ingen egentlig budget 20.11.2019
– Sannfinländarnas skuggbudget är ingen egentlig budget. Det är en politisk önskelista av en värld som inte finns. Det är
ansvarslöst av vårt största oppositionsparti.
Gruppledare Anders Adlercreutz (SFP) var mycket kritisk då han kommenterade oppositionsgruppernas alternativa budgeter
som debatterades i riksdagen på onsdagen.
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– För att kunna föra en meningsfull debatt om skuggbudgeterna är det viktigt att de är förankrade i de rådande
ekonomiska realiteterna. Sannfinländarna har inte siffrorna rätt och förslagen är inte genomförbara. I en rättsstat som Finland
är det både naivt och ansvarslöst att balansera statsekonomin genom att krasst skära ned på allt som liknar kostnader för
invandring, säger Adlercreutz.
I sig fann han det bra att samlingspartiet betonade sysselsättningsåtgärderna i sin skuggbudget. Flera av deras åtgärder hittas
också i regeringsprogrammet. Men Adlercreutz anser ändå att helheten haltar.
– Effekten av samlingspartiets skuggbudget är att man dels skapar problem för många människor i vardagen, men också att
man skapar mer pensionärsfattigdom i framtiden. Det kan på intet sätt ses som en hållbar lösning. De som är snuttjobbare
idag skulle fortsätta ha det svårt även under sina pensionsdagar, eftersom samlingspartiets förslag är att slopa
pensionsintjäningen från inkomstrelaterade arbetslöshetspengen.
Henriksson: Individen ska känna sig trygg även i framtidens digitala demokrati 21.11.2019
Trollfabriker, populism och desinformation utgör alla ett hot mot den moderna, deltagande demokratin.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson ser ändå ljus i tunneln inför teknologikonferensen Slush, där uppstartföretag från hela
världen presenterar ny teknologi för potentiella investerare.
– Den deltagande demokratin är i ett brytningsskede, och vi beslutsfattare måste försäkra oss om att folk litar på vårt
demokratiska system. Vi måste också motverka hoten genom att bl.a. upprätthålla både nationell och europisk lagstiftning
på en nivå som gör att vi har rätt medel att bekämpa digitala påverkningsförsök i demokratiska val, säger Henriksson.
Då nya tjänster vinner ny mark och ersätter befintliga och beprövade strukturer är det viktigt att konsumenten känner att
hen har rättskyddet på sin sida. Henriksson nämner delningstjänsterna Uber och Airbnb som exempel där multinationella
företag kommit in på en tidigare nationell marknad, och fått jämka sig efter de rådande spelreglerna.
– Detta gäller också den deltagande demokratin. Om grundläggande rättigheter och värderingar tas i beaktande då nya
teknologier utvecklas kan vi svara på de nya utmaningarna och skapa mervärde för såväl individer som demokratin.
Henriksson inleder Tankesmedjan Agendas seminarium ”Who do you punish when a robot breaks the law?” i
samband med Slush på fredag 22 november kl. 15.

Biaudet gläder sig över Migrationsverkets beslut att behandla på nytt cirka 500 asylansökningar 22.11.2019
SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet gläder sig för Migrationsverkets beslut att ta cirka 500 asylansökningar på nytt i behandling.
- Jag är väldigt nöjd över Migrationsverkets beslut. Även i andra länder har exceptionellt många ansökningar behövts
korrigeras via besvär eller ny behandling, konstaterar Biaudet.
Migrationsverkets beslut är en reaktion på Europeiska människorättsdomstolens beslut. Domstolen konstaterade förra
veckan att Finland brutit mot artikel 2 och artikel 3 i europeiska människorättskonventionen om rätt till liv och förbud mot
tortyr då Finland nekade asyl för en irakisk man och skickade honom tillbaka till Irak. Mannen sköts ihjäl tre veckor efter att
han återvänt till Irak.
- Principen om non-refoulment är absolut och ska skydda flyktingar mot utvisning eller avvisning då deras liv eller frihet är i
fara. Att äventyra denna princip är oacceptabelt.
Redan 2018 visade studien, som gjorts av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, Åbo Akademis människorättsinstitut
och diskrimineringsombudsmannen, att Migrationsverket skärpt sin linje om asyl för irakiska medborgare på ett sätt som inte
har stöd i lagen.
-Vi har länge krävt granskning av besluten på grund av vad denna utredning visade.

Blomqvist: Alla har rätt till ett liv fritt från våld 26.11.2019
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FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor uppmärksammades igår. Minister för nordiskt samarbete och
jämställdhet, Thomas Blomqvist, understryker allas rätt till att leva ett liv fritt från våld.
– Varje våldshandling är en för mycket, under alla årets dagar. Alla har rätt till integritet och säkerhet, och ett liv fritt från våld.
Det är fråga om en grundläggande mänsklig rättighet, säger Blomqvist.
– Könsbaserat våld och trakasserier måste tas på allvar och kräver fortsatta åtgärder, också i Finland. Det är viktigt att vi
fortsätter arbetet för att implementera Istanbulkonventionen fullt ut. Andra viktiga målsättningar för regeringen är
exempelvis programmet för bekämpning av våld mot kvinnor och inrättandet av en självständig rapportör i frågan, fortsätter
Blomqvist. Också ökningen av antalet skyddshemsplatser är ett viktigt steg för att stärka offrens situation.
EU:s byrå för grundläggande rättigheter gav år 2014 ut en rapport över förekomsten av våld mot kvinnor. Enligt
rapporten har 47 % av kvinnorna i Finland utsatts för fysiskt eller sexuellt våld efter att de fyllt 15 år, och var tionde under det
gångna året. I statistiken placerar sig Finland som det näst mest våldsamma landet för kvinnor.
Thomas Blomqvist deltog i Nordiska Ministerrådets och Svenska Teaterns seminarium om våld mot kvinnor den 25
november.

Fortsatt jour dygnet runt i Jakobstad en glädjande nyhet för regionen 26.11.2019
Social- och hälsovårdsministeriet meddelade på tisdagsmorgonen att dygnetruntjouren inom primärvården i Jakobstad,
Idensalmi och Varkaus får fortsätta. Dispenserna för jour inom primärvården gäller till utgången av 2022.
– Det här är en ytterst glädjande nyhet för Jakobstadsregionen. Nu kan verksamheten på Malmska fortsätta och beskedet ger
arbetsro för personalen och trygghet för nejdens invånare. Jag vill tacka minister Kiuru för gott samarbete i frågan och
förståelse för hur viktig tillgången till högklassig vård nära dig är, säger justitieminister och SFP:s partiordförande Anna-Maja
Henriksson.
Regeringen genomför en social- och hälsovårdsreform som en del av sitt regeringsprogram. Reformen innebär att
basservicen ska stärkas och social- och hälsovårdens struktur reformeras på ett sådant sätt att ansvaret för att ordna vården
överförs från kommunerna till större självstyrande områden.
Rehn-Kivi: Satsa på preventiva åtgärder 26.11.2019
– Agerar man i tid, så sparar man i den andra, dyrare ändan.
Denna grundprincip betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) i riksdagens debatt om statsrådets plan för de
offentliga finanserna.
– Det är genom förebyggande åtgärder som vi ska motverka barnfattigdom och mental ohälsa.
Rehn-Kivi underströk att trots att Finland har en ogynnsam åldersstruktur, vilket gör att det finns ett stort hållbarhetsgap i
ekonomin i ett längre perspektiv, så ska äldre människor ses som en resurs.
– De besitter mycket livserfarenhet, som också efter pensioneringen kan komma samhället till nytta. Det måste göras mer
lockande att ta emot arbete, också deltidsjobb.
Rehn-Kivi säger att arbetslivet ska kunna reformeras genom olika försök. SFP är öppet för tidsbundna sysselsättningsförsök.
– Exempelvis kunde man slopa behovsprövning av arbetskraft i några försöksregioner eller inom några utvalda branscher där
efterfrågan på arbetskraft är som störst. Försöken borde inriktas på mikroföretag som skapar nya arbetsplatser.
Adlercreutz: Ambitiösa klimatmål kräver ekonomiska styrmedel 26.11.2019
Det behövs både ekonomiska styrmedel och marknadsbaserade åtgärder i kampen mot klimatförändringen. Det betonar
Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.
– Det är klart att vi kommer att behöva både reglering och förbud. Samtidigt är det skäl att komma ihåg att man lätt gör fel
om man från politikerhåll definierar vad som får konsumeras och inte får konsumeras. Om vi indirekt via beskattning och
andra mekanismer prissätter rätt saker, i detta fall utsläpp, binder vi oss inte till en teknologi, utan till ett mål. Då är det mycket
lättare att på ett kostnadseffektivt sätt nå våra klimatmål, säger Adlercreutz.
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Adlercreutz ordnade på måndagen ett seminarium om vikten av ekonomiska styrmedel och marknadsbaserade åtgärder i
kampen mot klimatförändringen.
I debatten ställer man ofta ekonomin och individens rättigheter, mot klimatåtgärder. Adlercreutz säger att det är missvisande.
– Med rätt styrmedel motverkar vi inte bara klimatförändringen utan skapar också ekonomisk välfärd. Genom att vara
föregångare skapar vi en hemmamarknad som gör det möjligt för våra clean-tech-företag att etablera sig, växa till sig, och
sedan gå på export. Den vägen har företagen en positiv inverkan inte bara lokalt utan globalt, säger Adlercreutz.
Regeringen kommer efter årsskiftet att presentera nya konkreta åtgärder för att förverkliga regeringsprogrammets
klimatmålsättningar.
Strand: Framtidsutskottet besöker Vasa 28.11.2019
Riksdagsledamot Joakim Strand (sfp) har i egenskap av ordförande bjudit in riksdagens framtidsutskott till Vasa. Tidigare i höst
har framtidsutskottet besökt forskningscentret CERN i Schweiz, men utskottets enda officiella inrikesresa är till Vasa.
Framtidsutskottet behandlar ärenden som påverkar samhällsutvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska
utvecklingen. Utskottet behandlar även statsrådets framtidsredogörelse och FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling.
En viktig del av resan är att föra interna diskussioner om utskottets fokusområden under den förestående valperioden.
Utskottet har även träffat/kommer även att träffa representanter från bland annat Vasa stad, Vasa hovrätt,
Yrkeshögskolan Novia, Vasa Universitet, Vasa Yrkeshögskola, Wärtsilä, Kvarkenrådet, Vasa Elektriska och Wasa Innovation
Center.
– Jag uppskattar att så många kolleger från olika partier mitt i den hektiska hösten är beredda att investera två dagar i att
besöka Vasa mitt i veckan. Vi inledde med en rundtur för att visa upp olika investeringar – allt från sjukhuset till projekten i
Vasklot. Kollegerna njöt även stort av att få besöka Strömsö, och många var övertygade om att det delvis var därför vi fick se
Sport vinna på kvällen. “Det gick som på Strömsö!” är ett legendariskt uttryck som lever kvar nationellt! konstaterar Strand.
– Det är värdefullt att kunna ge en djupare bild av energiteknologiklustret och det omkringliggande ekosystemet. Energi- och
klimatteknologi från Vasa kan rädda världen. Det är fint att vi har vänner från olika partier och olika delar av Finland som
tillsammans med oss i Vasaregionen vill stärka Finland inom just denna sektor! avslutar Strand.
På utskottsresan till Vasa deltog framtidsutskottets ordförande Joakim Strand (sfp), viceordförande Pirkka-Pekka Petelius
(Gröna), samt utskottsmedlemmarna Marko Asell (SDP), Ville Kaunisto (Saml), Ari Koponen (SF), Sari Tanus (KD) och
Sinuhe Wallinheimo (Saml).
SINUHE WALLINHEIMO (Saml): ”- Jag tycker alla riksdagsledamöter borde bekanta sig med energiklustret i Vasa. Varje
landskap och riksdagsledamot kunde lära sig någonting. Här görs innovationer på världsnivå på många olika områden.”
PIRKKA-PEKKA PETELIUS (Gröna): ”- En av framtidsutskottets främsta uppgifter är att bedöma effekterna av den
tekniska utvecklingen. Under resan har vi fått inse hur dynamisk Vasaregionen är som utvecklare och fördomsfri användare
av nya teknologier. En av regionens starka sidor är samordning av olika verksamhetsområden.”
ARI KOPONEN (PS): ”- Varje vecka får vi i plenisalen – speciellt från de gröna – höra anklagelser mot oss finländare
om hur vi inte gör något för att hindra klimatförändringen. Besöket till energiklustret i Vasa visar återigen hur mycket vi
egentligen gör för att åtgärda problemet. Jag rekommenderar att hela den gröna riksdagsgruppen besöker Vasa!”
VILLE KAUNISTO (Saml): ”- Det är fint att kunna föra hem nya lärdomar från Vasaregionens företags- och
innovationsvärlden om olika samarbetsmöjligheter.”
SARI TANUS (KD): ”- Vasa har en bra ”drive” på många sektorer. Utmaningar måste ses som möjligheter. Inställning
och vilja avgör och det finns det i denna stad. Det var fint att se det även i ishallen och bevittna Sports 5- 4 vinst över
KooKoo.”
MARKO ASELL (SDP) ”- Framtidsutskottets resa har gått som på Strömsö, som vi även besökte. Inflytelserika personer
från Vasaregionen har bra självförtroende, är modiga och den kreativa ”galenskapen” är klart nyckeln till framgång. Det starka
kunnandet och samarbetsförmågan hos företagen garanterar framgång även i fortsättningen. Vasa har ett bra lyft!”
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Torvalds: Klimatet segrade idag 28.11.2019
I dag, den 28.11 har Europaparlamentet röstat om två resolutioner som lyfter fram parlamentets ståndpunkt och betonar
nödläget kring klimatkrisen. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/RENEW) vill att EU tar klimatledarskapet och
uppnår en klimatneutralitet fram till 2050.
Den första resolutionen som parlamentet röstade om är Europaparlamentets position inför det kommande
klimattoppmötet COP25 i Madrid nästa vecka. Resolutionen innefattar alla huvudpunkter på toppmötets agenda och lyfter
speciellt fram slutförandet av regelboken från Parisavtalet, som bestämmer regelverket kring den marknadsbaserade och
icke-marknadsbaserade andelsmekanismen för att minska utsläppen. Torvalds som var en av medförfattarna till resolutionen
kommenterar följande:
– För att vi ska kunna kalla oss klimatledare i framtiden måste vi skärpa utsläppsmålen. Det lyckas ifall EU höjer på
ambitionerna för utsläppsminskningarna från 40% till 55% fram till 2030 i förhållande till nivåerna år 1990.
Torvalds kommer också att representera den liberala Renew Europe-gruppen som medlem i parlamentets delegation på själva
COP25-mötet.
Den andra resolutionen parlamentet godkände handlar om utlysandet av ett klimatnödläge. Parlamentet godkände
resolutionen, vilket betyder att Europa blir den första kontinenten att utlysa nödläge, något som flertalet städer, regioner och
länder redan gjort globalt.
– Utlysningen innefattar bland annat ett krav om att den nyligen tillsatta Von der Leyen-kommissionen i samtliga sina
lagförslag håller sig till målsättningen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Det här kräver åtagande
av samtliga Europeiska institutioner och att de klarar av att leverera trovärdiga lösningar på den här europeiska och globala
utmaningen, avslutar Torvalds
Rehn-Kivi och Bergqvist: Svenskspråkig utbildning för heltidsbrandmän måste tryggas 29.11.2019
Riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi (SFP) och Sandra Bergqvist (SFP), som även är ordföranden för Finlands svenska
brand- och räddningsförbund respektive Folktinget, träffade igår Östra Nylands räddningsdirektör Peter Johansson och
Karl Nordlund, tillförordnad räddningsledare på Åland, för att diskutera svenskspråkig utbildning för heltidsbrandmän.
Trots att det finns ett uttalat behov av utbildning på svenska har den senaste svenskspråkiga kursen för brandmän ordnats år
2011. Bristen på svenskspråkig personal inom räddningsväsendet är i framtiden ett faktum ifall åtgärder inte vidtas.
– Vi har ett problem i Finland idag där den enda statligt stödda utbildningen för brandmän ordnas på finska i Kuopio.
Intresset för yrket är stort i Svenskfinland men potentiella brandmansstuderande väljer på grund av språket att antingen inte
utbilda sig alls, eller att utbilda sig i Sverige, vars brandmansutbildning inte är jämförbar med Finlands, säger Rehn-Kivi.
Både Rehn-Kivi och Bergqvist är eniga om att en lösning för detta måste hittas. Som en potentiell lösning lyfter de fram
möjligheten att genom lagstiftning i samband med vård- och landskapsreformen ge ansvaret för att arrangera svenskspråkig
brandmansutbildning till Helsingfors räddningsskola, vars verksamhet nu bekostas av Helsingfors stad. Det kunde samtidigt
garantera räddningsskolans fortsatta regionala verksamhet.
– Det här är ett ärende som är aktuellt i hela landet. Vi måste kunna garantera att räddningsväsendet även i fortsättningen
fungerar på våra båda nationalspråk. Här är det framför allt fråga om den enskilda medborgarens säkerhet, säger Bergqvist.
Henriksson: Statsministern har SFPs stöd 02.12.2019
SFPs partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att frågan kring Posten inte har skötts så bra som önskat. Partiet är ändå
redo att ge statsministern en andra chans.
– I riksdagsgruppen har vi inte varit nöjda med hur kommunikationen kring Posten har skötts. Vi förväntar oss bättre
kommunikation från statsministern framöver, säger Henriksson.
Henriksson leder EU:s ministerrådsmöte för justitieministrar i Bryssel på tisdagen. Hon säger att partiet i den här situationen
stöder statsminister Rinne.
– Vi har ett mycket bra regeringsprogram och situationen i landet förutsätter stabilitet. Ingen är ofelbar, och vi anser att också
statsministern förtjänar en andra chans, säger Henriksson.
Bergqvist besviken på Skatteförvaltningens syn på fastighetsskatten 03.12.2019
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I veckan fick riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) ta del av finansminister Lintiläs svar på det skriftliga spörsmålet om de
chockhöjda fastighetsskatterna i skärgården.
– Jag är besviken över att man fortsättningsvis inte ser hur allvarligt problem det här är i skärgården, säger Bergqvist, som har
hoppats på att Skatteförvaltningen självmant skulle ta timeout i ärendet.
I svaret som gavs framkommer att det hos Skatteförvaltningen fortsättningsvis finns en uppfattning om att det är
fastighetsägaren som har det främsta ansvaret över att uppgifterna som utgör grunden för fastighetsbeskattningen är
korrekta.
– Detaljerna i ärendet är juridiskt knepiga och det är inte lätt för enskilda personer att hålla koll på detaljerade uppgifter
kring områdespris och områden som befrias från fastighetsskatt. Under normala omständigheter utgår man ju ifrån att
Skatteförvaltningens beslut är korrekt, säger Bergqvist.
Bergqvist ser ändå framemot att man i enlighet med regeringsprogrammet ska reformera fastighetsskatten och också befria
naturskyddsområden från fastighetsskatt. Enligt finansministerns svar ska värderingsreformen införas i
fastighetsbeskattningen för år 2022.
– Jag hoppas på att det senast då skapas ett tillförlitligt system, där den här typen av orimliga chockhöjningar inte är möjliga,
säger Bergqvist.
Adlercreutz: Välkommen kännbar höjning av frontveterantillägget 04.12.2019
Höjningen av frontveterantillägget från 50 till 125 euro i månaden är en viktig handräckning till alla frontveteraner, säger
svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.
– Jag är glad för den enhällighet som finns här i riksdagen att mer än fördubbla tillägget. Vi vill på detta sätt konkret hedra
veteranåldersklassens insatser för att försvara Finlands självständighet.
I detta nu betalas frontveterantillägget till drygt 8 000 personer, och Adlercreutz framhåller att höjningen kommer både män
och kvinnor till del. Cirka hälften av dem som får tillägget är män och hälften är kvinnor, för sina insatser under kriget.
– Nyckelfrågan är att erbjuda veteranerna möjlighet till regelbunden årlig rehabilitering, men att också utveckla
öppenvårdtjänsterna och ge stöd för frontveteranerna att klara vardagen hemma.
Adlercreutz: Finland behöver mer arbetskraftsinvandring 06.12.2019
Finland har gått miste om miljardintäkter från arbetskraftsinvandring i förhållande till andra europeiska länder som
Storbritannien, Tyskland och Sverige, konstaterar Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.
Han hänvisar till en undersökning som publicerades av organisationen Movinga på onsdag, som visar att Finland kunde ha
mycket mer att vinna ekonomiskt på en ökad arbetskraftsinvandring.
– Arbetskraftsinvandring behövs, det råder inget tvivel om saken. Statistiken visar dessutom, att människor som flyttar till
Finland för att arbeta också efter ett årtionde har en långt högre sysselsättningsgrad än befolkningen över lag, säger
Adlercreutz.
Att öka i synnerhet den kvalificerade arbetskraftsinvandringen är en av de centrala åtgärderna i regeringen Rinnes
regeringsprogram för att höja sysselsättningsgraden.
– När regeringen snart kan fortsätta sitt arbete med att verkställa regeringsprogrammet är det viktigt att arbetet med att införa
en maxgräns på 1 månad för arbetslovsprocessen går vidare, betonar Adlercreutz.
SFP godkände regeringsmedverkan 09.12.2019
SFP och Svenska riksdagsgruppen har godkänt regeringsmedverkan. Det skedde i ett gemensamt möte för partistyrelsen och
riksdagsgruppen på söndag kväll efter att regeringssonderaren Antti Rinne presenterat sitt förhandlingsresultat som betyder
att fempartiregeringsbasen fortsätter.
– Jag ser fram emot att fortsätta att jobba med det goda regeringsprogram vi har tillsammans med den nygamla regeringen
under Sanna Marin, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.
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Mötet i går bestämde också att Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist fortsätter som SFP:s ministrar, som
justitieminister respektive minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.
Eftersom Finland är EU:s ordförandeland representerar Henriksson EU på justitieministermötet mellan EU och Förenta
staterna i Washington. På ministermötet diskuteras samarbetsprojekt mellan EU och Förenta staterna. I samband med mötet
träffar minister Henriksson också USA:s justitieminister William Barr.
På grund av ministermötet kan Henriksson inte vara närvarande när republikens president på tisdagen väntas utnämna den
nya regeringen.
– Helst hade jag förstås varit med när Sanna Marins regering utnämns, men nu handlar det om exceptionella
omständigheter och vårt EU-ordförandeskap ska skötas väl ända till slut. Eftersom justitiekanslern ansett det ur fosterlandets
synvinkel vara motiverat att jag deltar i ministermötet så valde jag att respektera det och åka, säger Henriksson.
Hoppet ska överrösta hatet 10.12.2019
Idag den 10 december uppmärksammas den internationella dagen för mänskliga rättigheter. I år är temat; unga som står upp
för mänskliga rättigheter.
– Unga spelar en avgörande roll för utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i världen. Varje barn och ungdom som
uppfostras med tron om alla människors lika värde är del av rörelsen mot en humanare värld. Detta ser vi inte minst i
engagemanget för klimatet där ungdomar världen över gör sin röst hörd, och deras oro måste tas på allvar, säger Ramieza
Mahdi, ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott.
Samtidigt som större delen av Finlands befolkning lever ett tryggt liv råder det oroligheter på många håll i världen och vi får ta
del av alarmerande nyheter gällande människosmuggling, krigsbrott och flyktingkatastrofer. Trots att just unga står upp för de
mänskliga rättigheterna är de även en utsatt grupp i vårt samhälle.
– Enligt FN föds alla som fria och jämlika. Barn och unga med invandrarbakgrund har samma mänskliga rättigheter som
övriga finländare, men Finland misslyckas här på flera punkter. Det handlar bland annat om frågor som rör
familjeåterföreningar.
Tyvärr har också hatprat blivit en del av vår vardag, men vi får inte bara vara tysta och se på.
– De som hatar kommer att hata. Men vi är fler som står på andra sidan och ser kärleken. Vi som uppskattar mångfald i
kultur, bakgrund, religion och funktionsvariation – måste stå upp och säga det. Hatet får aldrig överrösta hoppet, avslutar
Mahdi.
Adlercreutz nöjd med extra budgetpott: pengar för Ung Företagsamhet och kurser i svenska för vårdpersonal 12.12.2019
Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz, som är medlem i finansutskottet, har deltagit i
huvudförhandlingarna av fördelningen av regeringens extra budgetpott, de sk. julklappspengarna som finansutskottet beslutar
om.
– Vi förhandlade i en positiv anda och jag är väldigt nöjd med slutresultatet, säger Adlercreutz.
Från potten delas 250 000 euro till Ung Företagsamhet för företagarfostran i skolor.
– Ung företagsamhet är ett fint program som på kort tid lyckats aktivera en stor del av våra äldre skolelever i företagande.
Det har skapats hundratals olika projekt genom programmet och satsningen i Ung Företagsamhet är ett steg vidare för att
programmet ska kunna utvidga sin verksamhet att omfatta ännu fler kommuner, säger Adlercreutz.
För att stöda exporten av finska företag höjs anslaget till Finsk-svenska handelskammaren och till andelslaget Viexpo
märkbart.
– När vi har stora satsningar på forskning och utveckling är det viktigt att vi också gör satsningar i
internationaliseringstjänster, säger Adlercreutz.
Ytterligare resurser riktas även till kvinnoorganisationer, för förebyggande arbete mot våld i familjen och för att förbättra
hemvårdarnas kunskaper i svenska.
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– I synnerhet i huvudstadsregionen är det uppenbart att bristande språkkunskaper inom hemvården är ett problem och
därför är det fint att vi i budgeten har möjlighet att göra extra satsningar för att åtgärda problemet, säger Adlercreutz.
Den extra budgetpotten är en del av kompletteringarna till budgetpropositionen för 2020. Riksdagsbehandlingen av
budgetpropositionen för 2020 slutförs vecka 51.
Henriksson: Långsiktigt arbete ger resultat – Julklappspengar till bland annat Viexpo och museiskeppet Vega 12.12.2019
Idag står det klart att riksdagen beviljar s.k. julklappspengar till bland annat Ung Företagsamhet, företagens
internationalisering, yrkesfiskarnas förbund och museiskeppet Vega i Jakobstad. Att SFP igen är ett regeringsparti har
betydelse, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.
– Jag är glad att arbetet för Viexpo har burit frukt. Det är också glädjande att Finsk-Svenska handelskammaren får stöd. Dessa
organisationer främjar exporten genom att stöda små och medelstora företags internationalisering. Det ger en viktig
sysselsättningsfrämjande signal, säger Henriksson.
Ung Företagsamhet r.f. är en ideell förening med målsättning att främja företagsamhet bland unga i Finland. UFprogrammen genomförs i skolorna som en del av undervisningen.
– Jag tror starkt på att unga som vill bli företagare lär sig genom att göra. Det har vi många fina exempel på i vårt land. Därför
är jag också nöjd över julklappspengarna till Ung Företagsamhet.
Det tremastade krigsskadeståndsfartyget Vega undergår just nu omfattande reparationer för att ställas ut som museiskepp på
Skeppsgårdens museum i Jakobstads Gamla Hamn.
– Efter att Vega-stiftelsen år 2012 tog beslutet att Vega inte mera kommer att segla, bestämdes det att skonaren skulle
ställas ut som en representant för sin tids skicklighet att bygga fartyg av inhemskt trä med innovativa material och
produktionstekniker. Det är en viktig del av den finländska skeppsbyggarhistorien.
Riksdagen valde också i år att stöda det arbete som kvinnoorganisationerna gör för att bland annat motverka
familjevåldet i Finland. De extra medel som riksdagen beviljar åt bland annat skyddshem förbättrar situationen för många som
behöver hjälp.
Rehn-Kivi: Finland ger bistånd till det globala vaccinationsarbetet 12.12.2019
Riksdagens finansutskott är klart med sitt betänkande om statsbudgeten för nästa år. I det föreslås nu för första gången
anslag till vaccinalliansen Gavi som en del av biståndsbudgeten. Vaccinalliansen är världens största inköpare av vaccin och kan
genom den stora volymen ge fattiga länder tillgång till vacciner för ett avsevärt lägre pris än på den öppna marknaden. Gavi
fungerar som en ansvarig samarbetsplattform för stater, företag och organisationer samt läkemedelsindustrin och
forskningsinstitutioner. Alla nordiska länder förutom Finland har tidigare givit regelbundna bidrag till vaccinalliansen.
Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) som deltagit i budgetbehandlingen i finansutskottet står bakom initiativet. Hon är
också ordförande för riksdagens vaccingrupp.
– Vaccinering av småbarn mot de vanligaste barnsjukdomarna är speciellt viktigt i utvecklingsländer där täckningsgraden
annars skulle förbli mycket låg. Vaccinering hör till de mest kostnadseffektiva sätten att främja hälsa och välmående för både de
vaccinerade barnen, deras familjer och hela samhället de lever i. Att investera i vaccin i utvecklingsländer är en utmärkt
biståndsåtgärd och genom att stöda GAVI bidrar Finland till det globala utvecklingsarbetet för att eliminera farliga
sjukdomar och dess följder. Jag är glad att Finland nu följer de andra nordiska ländernas exempel, säger Rehn-Kivi.
GAVI har sedan det grundades vaccinerat redan 760 miljoner barn och räddat miljontals liv. Riksdagen röstar om
budgetmotioner och godkänner regeringens propositioner om statsbudgeten nästa vecka.
Adlercreutz och Rehn-Kivi: Estbyvägen får ny beläggning 12.12.2019
Estbyvägen i Kyrkslätt kommer att få ny beläggning. Detta föreslår riksdagens finansutskott i sitt betänkande om
statsbudgeten för nästa år. Estbyvägens trafikmängd har under senare tid ökat markant, vilket resulterat i allvarligt slitage.
Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi som deltagit i finansutskottets arbete gläds åt beslutet.
– Både kommunens välbesökta friluftsområde, en gårdsbutik och en husdjurspark är belägna vid vägen, som nu är
söndersmulad och utgör en stor säkerhetsrisk för både bilister, cyklister och fotgängare. Jag har redan tidigare år lyft upp
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problemet och det är glädjande att vägen nu äntligen ska repareras på svenska riksdagsgruppens initiativ, säger Rehn-Kivi.
Enligt NMT-centralen i Nylands kartläggning är Estbyvägen i Kyrkslätt en av de vägar som är i absolut sämsta skick.
– Tidigare under året åtgärdades en stor del av Porkalavägen. Nu går arbetet vidare med Estbyvägen – och det är inte en dag
för tidigt. Den söndriga beläggningen och de otaliga groparna gör vägen direkt farlig idag, säger Adlercreutz som även är
ordförande för svenska riksdagsgruppen.
Riksdagen röstar om budgetmotioner och godkänner regeringens propositioner om statsbudgeten nästa vecka. Rehn-Kivi:
Finland ger bistånd till det globala vaccinationsarbetet
12.12.2019
Riksdagens finansutskott är klart med sitt betänkande om statsbudgeten för nästa år. I det föreslås nu för första gången
anslag till vaccinalliansen Gavi som en del av biståndsbudgeten. Vaccinalliansen är världens största inköpare av vaccin och kan
genom den stora volymen ge fattiga länder tillgång till vacciner för ett avsevärt lägre pris än på den öppna marknaden. Gavi
fungerar som en ansvarig samarbetsplattform för stater, företag och organisationer samt läkemedelsindustrin och
forskningsinstitutioner. Alla nordiska länder förutom Finland har tidigare givit regelbundna bidrag till vaccinalliansen.
Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) som deltagit i budgetbehandlingen i finansutskottet står bakom initiativet. Hon är
också ordförande för riksdagens vaccingrupp.
– Vaccinering av småbarn mot de vanligaste barnsjukdomarna är speciellt viktigt i utvecklingsländer där täckningsgraden
annars skulle förbli mycket låg. Vaccinering hör till de mest kostnadseffektiva sätten att främja hälsa och välmående för både de
vaccinerade barnen, deras familjer och hela samhället de lever i. Att investera i vaccin i utvecklingsländer är en utmärkt
biståndsåtgärd och genom att stöda GAVI bidrar Finland till det globala utvecklingsarbetet för att eliminera farliga
sjukdomar och dess följder. Jag är glad att Finland nu följer de andra nordiska ländernas exempel, säger Rehn-Kivi.
GAVI har sedan det grundades vaccinerat redan 760 miljoner barn och räddat miljontals liv. Riksdagen röstar om
budgetmotioner och godkänner regeringens propositioner om statsbudgeten nästa vecka.
Bergqvist gläds över pengar till Pargasleden 12.12.2019
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är mycket glad över att Pargasleden finns med på listan över trafikprojekt som får
finansiering genom en extra budgetpott, som finansutskottet bestämmer om. Från dessa så kallade ”julklappspengar” är
200 000 euro öronmärkta för planeringen av den nya vägen mellan motorvägen E18 och Rävsundsbron.
– Det här är en mycket bra nyhet för Pargasleden! Det att hela projektet nu kan planeras samtidigt är väldigt viktigt, säger
SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist som också är medlem i kommunikationsutskottet.
I höstas började planeringen av den nya Rävsundsbron och den nya Hessundsbron. Det nu angivna anslaget möjliggör att
också planeringen av den nya vägsträckan kan inledas.
– Arbetet tar inte slut här, men visst känns det som en delseger. SFP fortsätter att aktivt jobba för Pargasledens
förverkligande och finansiering i den parlamentariska styrgruppen, säger Bergqvist.
Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk styrgrupp för att bereda stora trafikinvesteringar under åren 2021–
2032. Målet är att utarbeta en 12-årsplan där man besluter om vilka stora projekt som ska förverkligas. Det är också här som
finansieringen av Pargasleden ska fastställas. SFP:s representant i gruppen är Mikko Ollikainen med Sandra Bergqvist som
ersättare. Gruppens arbete ska vara klart 30.4.2021.
Norrback gläder sig över tilläggsfinansieringen till jordbruket och fiskerihushållningen 12.12.2019
Riksdagsledamot Anders Norrback är otroligt nöjd över att lantbruksrådgivningen beviljas 1,8 miljoner i tilläggsfinansiering av
riksdagens finansutskott. Även yrkesfiskarna får ett tilläggsanslag på 50 000 euro.
– Satsningarna på lantbruksrådgivningen och yrkesfiskarna var väldigt bra. Av finländaren vill 75 procent äta mer fisk.
Yrkesfiskarna behöver allt stöd de kan få för att vi också i framtiden ska kunna erbjuda konsumenterna inhemska
fiskprodukter, säger Norrback.
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I samband med budgetbehandlingen skjuter riksdagen medel för olika ändamål som anses viktiga. Norrback är även nöjd över
att 4H-verksamheten och byaverksamheten fick höjda anslag.
Biaudet välkomnar anslag för språkkurser i svenska inom vård- och omsorgsarbete i Helsingfors 12.12.2019
Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) gläds av att riksdagens finansutskott föreslår ett ökat anslag på 200 000 euro för att
förbättra kunskaperna i svenska inom vårdbranschen i Helsingforsregionen. Social- och hälsovårdsministeriet kan nu bevilja
särskilda medel för språkkurser och andra åtgärder, för att råda bot på bristen på svenskkunnig personal.
– Bristen på svenskspråkiga vårdare inom hemvården, till exempel, är ingen nyhet. Endast 15 procent av dem som ville ha
hemvård på svenska hade fått det, visade Helsingfors stads enkät. Det är tydligt att utbudet inte alls svarar på efterfrågan,
säger Eva Biaudet.
Justitieombudsmannen har krävt att social- och hälsovårdsverket vid Helsingfors stad skrider till åtgärder för att säkra de
språkliga rättigheterna inom hemvården. Behovet att rekrytera personal med kunskap i svenska är akut i Helsingfors.
– Erfarenheten visar att det inte finns tillräckligt många som ansöker till svenskspråkig utbildning för att personalbehovet
ska kunna fyllas. Vi behöver göra vårdarbetet mer attraktivt i allmänhet. Därtill behövs olika åtgärder för att lösa bristen på
svenskspråkig personal. De flesta har läst sin skolsvenska men många upplever att de ändå inte klarar sig i arbetet på
svenska. Här finns alltså en stor potential på att förkovra kunskaperna i svenska, åtminstone till en bättre nivå. Vi i SFP är
övertygade om att det finns en efterfrågan för språkkurser även bland personer med invandrarbakgrund.
Ollikainen: Strålande att Konsttestarna får en fortsättning 12.12.2019
Det uppskattade 3-åriga projektet, Konsttestarna, där alla Finlands åttondeklassister fått uppleva och utvärdera olika
konstevenemang får en fortsättning. Projektet, som även kallats för världens största konstrecension eftersom 200.000
åttondeklassister berörts, har finansierats av Svenska Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto och projekttiden avslutas i
år.
Till nästa år beviljas projektet 1.4 miljoner euro i regeringens extra budgetpott, de så kallade julklappspengarna. Svenska
Kulturfonden och Suomen Kultturirahasto deltar med motsvarande summa 2020.
– Det är mycket glädjande att projektet får en fortsättning. Det handlar om synnerligen väl satsade medel och ett viktigt
avbrott i de ungas vardag. Det fina med projektet är att man kan bekanta sig med olika konstformer och att den inkluderar
alla åttondeklassister i hela landet, oberoende av t.ex. familjens ekonomiska situation, säger riksdagsledamot Mikko
Ollikainen (SFP).
Han är också mycket glad över att Ung företagsamhet beviljas 250.000 euro för att utveckla sin verksamhet till fler kommuner.
– Av egen erfarenhet vet jag att Ung företagsamhet gör ett otroligt bra jobb tillsammans med skolorna, bland annat i
Österbotten. Den här verksamheten ger barn och unga bättre kunskap om ekonomi, arbetslivet och företagande vilket
man har nytta av senare i livet. Flera unga har genom Ung företagsamhet fått en ny gnista till skolgången, säger Ollikainen.
I extra budgetpotten finns betydande satsningar på läskunnighet, bland annat ska en nationell läskunnighetsstrategi utarbetas.
– I den senaste PISA-rapporten, som publicerades förra vecka, konstaterades att allt fler unga läser dåligt, vilket har effekter i
det fortsatta livet. Det här är en stor nationell framtidsfråga och tilläggsmedlen visar nu att vi tar detta på allvar, säger
Ollikainen.
Behandlingen av budgetpropositionen för 2020 slutförs nästa vecka (51).

Blomqvist: Jämställdhet prioriteras 12.12.2019
– Det gör mig glad att se en tydlig jämställdhetsprägel bland tilläggsanslagen som riksdagens finansutskott föreslår. Att
jämställdhet prioriteras är viktigt både för jämställdhetsaktörerna på gräsrotsnivå, och som samhälleligt signalvärde. Vi
vinner alla på ett mer jämställt samhälle, säger riksdagsledamot och minister Thomas Blomqvist.
Bland satsningarna med tydlig jämställdhetsprägel finns bland annat förebyggande arbete mot våld i nära relationer,
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förbättrande av läskunnigheten, kvinnoorganisationernas och Marthaförbundens verksamhetsbidrag och
samordningsorganet under Istanbulkonventionen.
– Bland tilläggsfinansieringen som riksdagens finansutskott föreslår finns även andra viktiga satsningar, såsom anslaget till
Finsk-svenska handelskammaren och till lantbruksrådgivningen. Situationen för det finska jordbruket har under flera år varit
pressad. Tilläggsanslagen till lantbruksrådgivningen är viktiga för att stärka jordbrukets verksamhetsmöjligheter över lag,
men särskilt viktiga också för att ta vara på jordbrukets möjligheter i kampen mot klimatförändringen.

STRAND: Stark nordisk stämpel på tilläggssatsningarna 13.12.2019
– Förutom många viktiga anslag till organisationer som gör viktigt förebyggande arbete så har tilläggssatsningarna i budgeten
även en mycket stark nordisk prägel. De resurser vi kanaliserar till Finsk-Svenska handelskammaren och exportandelslaget
Viexpo bidrar direkt till att stärka handelsrelationerna mellan i synnerhet Finland och Sverige.
Norden har en framträdande roll i vårt regeringsprogram och personligen gläder dessa beslut mig även genom arbetet
inom Nordiska rådet och som ordförande för Kvarkenrådet. Jag gläds även mycket över satsningarna på Ung Företagsamhet,
konstaterar riksdagsledamot Joakim Strand.
Adlercreutz: Politiken måste kunna bättre än så 14.12.2019
Vi måste kunna fokusera på de frågor som har verklig relevans för Finland och finländarna, säger Anders Adlercreutz,
svenska riksdagsgruppens ordförande.
– Höstens politik har fokuserat på en jakt efter personliga misstag och feltramp. För tillfället görs politik av en fråga som
primärt borde vara moralisk och juridisk – vill vi som bor i världens säkraste land, ett land där man litar på varandra och
myndigheterna, vill vi hjälpa 30 finländska barn som är i stor nöd och hur sköter vi den frågan på ett praktisk plan?
– Samtidigt har det denna vecka fattats stora beslut på europeisk nivå, vi har en budget att diskutera, vi har
sysselsättningsmål att förverkliga och ett EU-ordförandeskap att sköta. Dessa viktiga frågor faller helt i skymundan.
– Styrkan i vårt politiska system har alltid varit det, att vi kan samarbeta över partigränserna. Att vi kan bilda regeringar
som går över mittlinjen, att vänster, center och högersidan kan arbeta tillsammans. En ökad polarisering i den politiska
diskussionen är en allvarlig fara för en av våra största styrkor som nation.
I riksdagen godkänns nästa års budget inkommande vecka. På tisdagen diskuteras interpellationen som lämnats in av
oppositionen.
– Jag hoppas på en nystart. Regeringen bör få arbetsro. Vårt politiska system måste kunna bättre än så, säger Adlercreutz.
Viktigt att unga involveras i beslutsfattandet om klimatåtgärder 14.12.2019
SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att unga involveras aktivt då det kommer till att hitta lösningar till
klimatförändringen.
-Det är viktigt att de olika generationerna samlas tillsammans för att diskutera klimatförändringen. Det kan man göra till och
med på lokal nivå genom att involvera t.ex. ungdomsfullmäktigen i diskussioner om hur en kommun befrämjar
hållbarhet, säger Wickström, som själv deltagit i FN:s klimatmöte i Madrid under den pågående veckan.
Tidigare i veckan presenterade EU-kommissionen sina riktlinjer om en europeisk grön giv (Green Deal), som är ett
långtgående åtgärdspaket som ska bidra till att allmänheten och näringslivet i EU kan dra nytta av en hållbar grön
omställning. Därtill beslöt man inom EU om unionens gemensamma klimatmålsättning vilket kommer att vara att uppnå
klimatneutralitet per 2050.
-EU har en ambitiös målsättning, vilket är bra. Nu måste man dock komma med en konkret plan på hur man ska uppnå
den här målsättningen. Det behövs satsningar på innovationer, utbildning och infrastruktur, säger Wickström.
Wickström poängterar också att de förändringar som görs måste göras på ett socialt hållbart och rättvist sätt beaktande
regionala skillnader. Wickström upplever att klimatfrågan inte borde polariseras. Han poängterar att det är lättare att uppnå
klimatneutralitet genom morötter än med piska.
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-Klimatförändringen delar åsikter i samhället. Det ytterst viktigt att vi kan styra diskussionen till när åtgärder i stället för
onödiga konflikter, säger Wickström.
Wickström anser att kommunerna borde fås starkare med i klimatarbetet. Enligt honom har kommunerna en viktig roll i
klimatarbetet.
-Kommunerna finns nära människan i vardagen. De har en viktig roll då det kommer att uppnå konkreta åtgärder med vilka
man ska uppnå klimatneutralitet, säger Wickström.
På COP-mötet har man inte än nått ett slutresultat. Mötet har dragit ut på tiden då bl.a. Brasilien motsatt sig förändringarna i
utsläppsrättigheterna.
-Klimatdiplomatin är ingen lätt helhet. Det är synd att goda ambitioner kan falla på ett land, avslutar Wickström. Torvalds:
vad gick snett i Madrid?
15.12.2019
Under klimattoppmötet COP25 gick de stora förorenarnas smala nationella intressen före de åtgärder klimatkrisen kräver.
Klimattoppmötet COP25 i Madrid har avslutats efter två dagar på övertid, med ett resultat som inte är tillräckligt för det
klimatnödläge världen befinner sig i.
COP25 skulle vara ett tekniskt klimatmöte med beslut om hur gamla utsläppsrättigheter från Kyoto-avtalets dagar behandlas i
ett mera ambitiöst ramverk från COP21 i Paris, samt i allmänhet vilka regler som ska gälla för internationell handel med
CO2-utsläpp, vilket är den sista olösta frågan i Parisavtalets regelverk.
Den här till synes enkla uppgiften kolliderade med de stora förorenarnas smala nationella intressen. Men Kyoto- avtalets
utsläppsrättigheter har ofta visat sig vara av låg kvalitet och med tvivelaktig verklig klimatnytta. Dessutom förekommer
problem kring de mänskliga rättigheterna: Hydroelektriska projekt inkräktade inte sällan på ursprungsbefolkningens
rättigheter.
Det gamla systemet var inte heller helt genomskinligt, vilket naturligtvis inte gjorde det lättare att komma överens om vilka
utsläppsrättigheter man kunde få ta med sig till följande period från 2020 framåt. EU har motsatt sig att gamla klimatkrediter
skulle användas för tillämpning av Parisavtalet.
Framstegen förhindrades av en grupp länder som bestod av (i alfabetisk ordning) Australien, Brasilien, Förenta staterna,
Indien, Kina, Ryssland och Saudi-Arabien.
Möjligheterna att under klimatmötet åstadkomma hållbara beslut underlättades inte av att ordförandelandet Chile inte
förmådde skapa en konsekvent ledning för hela den invecklade förhandlingsmekanismen.
Av de utvecklade industriländerna var det enbart EU som stod för en ambitiös klimatpolitik.
– I en tid då det är klart att vi borde skruva upp våra ambitioner, är det inte acceptabelt med urvattnade skrivelser eller försök
till dubbelbokföring av utsläppsrätter, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.
Senast år 2020 ska alla parter meddela om hur de på nationell nivå höjer sina ambitioner, jämfört med de målsättningar
som sattes i samband med Parisavtalet. Av den här anledningen kommer nästa klimattoppmöte COP26 i Glasgow att vara av
central betydelse.
– COP25 kunde ha fungerat som en språngbräda för nästa år, men verkar istället ha fallit nästan platt ihop. Stora länder med
stora utsläpp var de som nu drog i bromsen, medan EU och utsatta mindre länder ute i oceanerna försökte växla upp. Att
EU-kommissionen presenterade Green Deal-vägkartan framåt för en hållbarare kontinent samtidigt som klimattoppmötet
pågick var ingen slump, säger Torvalds.
Adlercreutz: Viktigt att ta tillfället i akt och pröva på olika sysselsättningsförsök 16.12.2019
Regeringsprogrammet stod i fokus på måndag i riksdagens plenum. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders
Adlercreutz höll gruppens gruppanförande, som fokuserade starkt på verkställandet av regeringens
sysselsättningsåtgärder. Svenska riksdagsgruppen ser att det just nu är ett bra läge för olika sysselsättningsförsök, där man
fördomsfritt kan pröva på nya idéer för att få sysselsättningsnivån höjd.
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– Som det står i regeringsprogrammet utesluts ingen metod som kunde tänkas förbättra sysselsättningen. För att nå en
sysselsättningsgrad på 75 procent, som är en förutsättning för att den offentliga ekonomin ska vara i balans år 2023, behövs
ett grundmurat förtroende mellan partierna i regeringen, säger Adlercreutz i anförandet.
Att höja sysselsättningsnivån har ett viktigt samband med att locka investeringar till Finland.
– Investeringsnivån här är fortsättningsvis för låg. Genom att företagen ges möjlighet att fördubbla avskrivningarna kan vi
locka fram viktiga investeringar, säger Adlercreutz.
I anförandet lyftes även fram behovet att förbättra landets företagarmiljö, vilket Adlercreutz själv sedan länge har förespråkat.
– Det innebär både utvidgade möjligheter till lokala avtal och mycket snabbare lovprocesser när det gäller rekrytering av
utländsk arbetskraft. Utan arbetskraft kan inte företagen expandera, utan arbetskraft kan vi inte erbjuda service åt invånarna,
säger Adlercreutz.
Energibeskattningen kommer att ses över i samband med skattereformen för hållbar utveckling.
– Den här översynen kommer, i kombination med utsläppshandeln, att konsekvent stödja utvecklingen mot en
klimatneutral cirkulär ekonomi. Och den kommer också att öka den finländska företagens konkurrenskraft, vad än den
konservativa oppositionen påstår, säger Adlercreutz.
Riksdagen röstar om statsrådets meddelande om regeringsprogrammet på tisdag (17.12.). Regeringsprogrammet stöder
snabba och goda förbindelser
16.12.2019
På måndagen (16.12) debatterades statsminister Marins regeringsprogram i riksdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP)
betonade i sitt anförande vikten av människors rätt till basservice oberoende av vara man bor.
Enligt regeringsprogrammet ska människors rätt till basservice i glesbefolkade områden och skärgården tryggas genom att
samarbetet mellan regionerna stöds, nya tillvägagångssätt införs och tillräckliga resurser anvisas.
Skrivningen gäller specifikt tillgången på tjänster, social trygghet och förutsättningar för att kunna röra sig.
– Med tanke på senaste nyheterna kring färjeförbindelserna i skärgården ser jag skrivningen som ett stöd för att servicenivån
måste hållas på minst nuvarande nivå, säger Bergqvist. Då man i vårt samhälle satsar på att generellt försnabba
kommunikationerna, ska det här i högsta grad även gälla färjetrafiken, betonar hon.
Fungerande nätförbindelser kommer i framtiden vara ett måste för såväl sjukvården som skolor och företagare. Bergqvist
gläder sig över att regeringen förbinder sig till att bygga ut ett heltäckande fibernätverk i hela landet.
– 5G teknologin passar inte till skärgårdens förhållanden. Därför är det viktigt att bygga ut fibernätverk som man kan ansluta
5G stationer till. På det här sättet tryggas basservicen även i framtiden, säger Bergqvist.
Adlercreutz: Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan äntligen i gång 17.12.2019
– När denna budget förverkligats och när detta regeringsprogram drivits igenom kommer Finland att vara mer jämställt, mer
rättvist, mer klimatsmart, mer företagsvänligt och ett bättre ställe att leva i.
Det konstaterade gruppordförande Anders Adlercreutz (SFP) i sitt gruppanförande om statsbudgeten 2020 i riksdagen på
tisdagen.
– Genom satsningar på vägar och järnvägar sätter vi våra exportleder i skick. Arbetet med elektrifieringen av HangöHyvingebanan kommer äntligen igång och bidrar också till att sänka den finländska industrins koldioxidavtryck.
Adlercreutz betonade sysselsättningsåtgärderna och att exporten kräver internationaliseringstjänster.
– Exporten kräver mer än forskning, innovationer och vägar. När vi har stora satsningar på forskning och utveckling är det
viktigt att vi också gör satsningar i internationaliseringstjänster. Därför höjs anslaget till Finsk-svenska handelskammaren
och till andelslaget för exportfrämjande, Viexpo, märkbart.
Han underströk att ett land som inte är jämställt är inte konkurrenskraftigt.
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– Ett land som inte är jämställt använder inte sina resurser effektivt. Vi kommer under denna regeringsperiod på många sätt
främja jämställdhetsarbetet, och många initiativ har redan startat under minister Blomqvists ledning, säger Adlercreutz.
Biaudet: Gör inte partipolitik av barnen i al-Hol 17.12.2019
– När vi diskuterar de cirka 30 barnen och tio kvinnorna från Finland som hålls i IS-lägret al-Hol i Syrien bör vi utgå från vår
grundlag och FN:s konvention om barnens rättigheter. Det finns ingen annan hållbar grund att utgå från. Det underströk
riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) i interpellationsdebatten om al-Hol på tisdagen.
– Tyvärr har barnen i al-Hol blivit en inrikespolitisk fråga. Det visar denna interpellation. Vi borde akta oss för att göra
partipolitik av en sak då liv och död står på spel.
Eva Biaudet betonar att FN:s barnkonvention är bindande.
– Finland måste följa sina internationella förpliktelser. Vi ska i varje situation ha barnets bästa som utgångspunkt, också när
det gäller barnens relation till sina mammor. Det finns faktiskt inte spelrum att göra andra bedömningar.
Biaudet uppmanar också medierna att se sitt ansvar i rapporteringen.
– Det är mycket oroväckande att sekretessbelagda handlingar läcker från Utrikesministeriet och andra instanser, som omfattas
av de mest strikta säkerhetsarrangemang. Överlag undermineras förtroendet för politiken när den offentliga diskussionen får
nytt bränsle av läckor och rykten av olika slag. Här har också journalisterna ett ansvar och de bör naturligtvis alltid idka
källkritik.
Blomqvist: En SOTE-pusselbit är på plats 19.12.2019
Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovårdsreformen har idag offentliggjort utredningen kring Nylands lösning i socialoch hälsovårdsreformen. Följande steg är att utredningen går på utlåtanderunda till kommunerna.
– Förslaget om Nylandslösningen utgör en viktig bit i ett stort pussel. Förslaget är att Nyland delas in i fem olika områden i
social- och hälsovårdsreformen. Det här är en lösning som ger förutsättningar att utveckla också servicen på svenska i
Nyland, säger minister Thomas Blomqvist.
– Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) kommer inte att splittras. Det här har varit en viktig fråga för de
nyländska kommunerna, och som jag är glad för att vi lyckades finna stöd för i regeringen.
Thomas Blomqvist, som är SFP:s medlem i ministerarbetsgruppen för social- och hälsovårdsreformen, anser att samarbetet
inom regeringen och ministerarbetsgruppen burit frukt och att man i konstruktiv anda jobbat för att nå samförstånd.
– Nu har vi utarbetat en gemensam grund att arbeta vidare utgående från. Det är en modell som fortsättningsvis ger
nylänningarna demokratiskt inflytande, så att vi genom val kan påverka vår social- och hälsovård, säger minister Blomqvist.

Vårdreformen går i rätt riktning i Nyland 19.12.2019
SFP:s vice ordförande Henrik Wickström upplever att den föreslagna modellen för hur vårdreformen ska förverkligas i
Nyland är ett steg i rätt riktning.
-Det är bra att man nu officiellt med tanke på vårdreformen slopat idén om ett område i Nyland. Enligt förslaget delas Nyland
upp i fem självstyrande områden. Ur ett demokratiskt perspektiv är detta bättre än ett stort område. Likaså skapar den här
modellen bättre förutsättningar att sköta den svenska servicen, säger Wickström.
Wickström poängterar dock att ur mindre kommuners perspektiv är möjligheten till inflytande begränsade. Han är själv
kommunstyrelseordförande i Ingå kommun som är den minsta kommunen i landskapet Västra-Nyland.
-Jag hoppas att man i den fortsatta processen noterar även de mindre kommunernas roll. På de mindre orterna behöver man
också få närservice på sitt eget modersmål, säger Wickström.
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Frågetecken finns dock ännu angående hur specialsjukvården ska skötas i Nyland menar Wickström.
– Det är bra att HUS som annars fungerar väl inte separeras enligt den nya modellen. Hur man ska säkerställa integreringen av
vården samt på vilket sätt förvaltningen ska skötas måste ännu granskas noggrannare, säger Wickström
Wickström betonar att det är viktigt att en reform blir av. Den utdragna beredningsprocessen gällande reformen har inte varit
bra med tanke på serviceutvecklingen och kommunerna.
-Kommunernas ekonomi är i oroväckande skick. Samtidigt skapar den demografiska förändringen i Finland en press på
utökad service. Därmed behövs det en reform som tryggar likvärdiga möjligheter för alla att få service, säger Wickström.
Wickström upplever att förslaget på fem områden i Nyland kan även påverka samarbetet även på andra nivåer beroende på
vilken service landskapen ska i framtiden sköta.
-Om reformen går framåt enligt denna struktur kommer man i följande fas att granska vilken annan service som ska skötas av
landskapen. I Nyland finns det samarbete på flera mindre områden men även över hela landskapet. Vad som kommer att ske
med detta är ännu öppet men det är en fråga man säkert återkommer till, avslutar Wickström.
Bergqvist: Statsbudgeten 2020 viktig för Åboregionen 20.12.2019
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är nöjd över regeringens satsningar på hela utbildningsstigen – allt från småbarnspedagogik
till högskolor och universitet.
Universitetens finansiering har varit pressad under en längre tid. Speciellt för Åbo, som betydande studiestad, är de ökade
anslagen för såväl högskolor som universitet av stor betydelse. Universitetens basfinansiering höjs med 40 miljoner euro och
yrkeshögskolornas med 20 miljoner euro från och med 2020. Också resurserna för elevvården, studiehandledningen och
andra stadiet ökar.
– Det är med kunskap vi kan tävla på den globala arbetsmarknaden, säger Bergqvist. Finland ska också i fortsättningen vara
ett land där vi satsar på kvalitativ utbildning i alla åldrar.
Kunnande och företagens utveckling går hand i hand. Regeringen satsar på att förbättra företagens
verksamhetsförutsättningar. Regeringen vill sänka tröskeln för nyanställningar och förkorta behandlingstiderna för arbetskraft
som kommer från andra länder.
– Med en arbetsmarknad i förändring måste vi bättre fokusera på regionala behov. Det är när vi har människor i arbete som
vi som kan skapa en hållbar finansieringsbas för vårt välfärdssamhälle, säger Bergqvist.
Riksdagen har under sista veckan före jul röstat om budgetmotioner och godkänt statsbudgeten för år 2020.
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10. INFORMATIONSVERKSAMHETEN
SFP.fi
Partiets webbsida är nu ett drygt år gammal och har varit en central investering i en smidigare digital närvaro. I
samband med bytet fick såväl struktur som utseende en översyn. Tack vare en bättre plattform har
utvecklingsarbetet kunnat fortsätta kontinuerligt, för att möjliggöra flexibla lösningar för alla situationer.
Webbsidan är integrerad med partiets egna register för att se till att informationen alltid är korrekt och
uppdaterad. Sidan innehåller också ett automatiserat register över partiets politik: besökare kan se vad SFP:s
visioner kring olika ämnen i ett lättanvänt kartotek, som uppdateras i takt med uttalanden i det aktuella ämnet.
Medborgarbladet
Medborgarbladet är Svenska folkpartiets medlemstidning, som utkommer fem gånger om året.
Medborgarbladets uppgift är att erbjuda läsarna en fördjupad insikt i de samhälleliga skeendena. Tidningen
behandlar aktuella ärenden samt personer som verkar inom politiken och samhället.
Under verksamhetsåret har en förnyelse av tidningens påbörjats. Det första numret med nytt utseende utkommer
under år 2020.
SFP på de sociala medierna
De sociala medierna har snabbt utvecklats till att bli en av organisationens främsta informationskanaler, såväl
internt som externt, i den dagliga verksamheten samt i valkampanjerna. Svenska folkpartiets närvaro är fortfarande
koncentrerad till de kanaler som erbjuder den största publiken och de bästa möjligheterna att rikta budskap till
rätt målgrupp. Partiet följer kontinuerligt med utvecklingen.
Allmän informationsverksamhet
SFP ordnade ett antal presskonferenser under verksamhetsåret. Partiet producerade och distribuerade också en
stor mängd pressmeddelanden och uttalanden, både centralt, regionalt samt av enskilda politiker. Utöver det har
SFP gjort en del lyckade budskapskampanjer i sina digitala kanaler.

11. EUROPAPARLAMENTSVALET
Europaparlamentsvalet gick av stapeln 26.5.2019 och partiet gjorde ett ypperligt valresultat, med 6,3 %
och 115 962 röster. Nils Torvalds blev återvald som SFP:s europaparlamentariker.
Inför valet spekulerades det att valdeltagandet skulle komma att bli lågt på grund av dess tidsmässiga
närhet till riksdagsvalet då man befarade en viss valtrötthet så som var fallet 1999. Till de flesta bedömares
överraskning så engagerade sig finländarna aktivare än i tidigare EU-val och valdeltagandet steg. I
många kommuner och röstningsområden nådde man upp till ett valdeltagande på t.o.m. 70-80 %. I
kombination med att utgången av valet för SFP:s del såg klar ut till den delen att Nils Torvalds var
predestinerad att toppa listan kunde vi befara att engagemanget inte skulle bli optimalt. Även det
faktum att närheten till riksdagsvalet gjorde att nomineringen av de sista kandidaterna blev väldigt sent
eftersom detta inte lät sig göras före riksdagsvalet var hållet gjorde att det försvårade utgångspunkten
inför valet.
Valrörelsen lyckades dock nästintill optimalt och SFP ökade röstetalet i alla valkretsar förutom
Österbottens och Ålands valkretsar samt i Nylands valkrets där man i praktiken höll ställningarna då
förlusten bestod av två röster. Detta innebar att SFP:s mandat i Europaparlamentet kunde säkras med
nästan lika stor marginal som år 2014, nu 18331 röster.
SFP hade totalt 20 kandidater uppställda. Dessa representerade olika åldrar, kön, utbildning, språk och
kommuner. Partiets kampanj gick under sloganen ”Nära dig”.
Partiet nominerade 20 kandidater. Dessa kandidater var:
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Bergenheim
Björklund
Björklöf
Bonsdorff
Borgarsdóttir Sandelin
Hamro-Drotz
Hällfors
Jungner-Nordgren
Mahdi
Nilsson
Norrgård
Schauman
von Schoultz
Schulman
Sigfrids
Sjöskog
Skytte
Torvalds
Wahlsten
Wickström

Sean
Mikaela
Filip
Björn
Silja
Filip
Christoffer
Anna
Ramieza
Anton
Martin
Ida
Catharina
Max
Frida
Niclas
Ida-Maria
Nils
Stina
Henrik

1984
1973
1991
1991
1985
1948
1986
1974
1981
1989
1987
1989
1964
1966
1996
1972
1996
1945
1992
1994

Esbo
Närpes
Raseborg
Helsingfors
Helsingfors
Grankulla
Lappträsk
Helsingfors
Vasa
Mariehamn
Vasa
Åbo
Borgå
Lojo
Borgå
Pedersöre
Korsholm
Helsingfors
Helsingfors
Ingå

Av SFP:s EU-valskandidater var nio kvinnor och elva män. Medelåldern var 39 år. Sju av kandidaterna
var under trettio år gamla.
Sammanfattning av de viktigaste siffrorna i EU-valet:
SFP:s röstetal:
Andel av
Röstetal
röster, %
2019
115 962
6,3
2014
2009

116 747
101 453

6,8
6,1

2004
1999

94 421
84 153

5,7
6,8

1996

129 425

5,8

Kandidaternas röstetal:
Torvalds Nils

46473

Nilsson Anton

8447

Schauman Ida

7158
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Wickström Henrik

6078

Björklund Mikaela

5894

Sjöskog Niclas

5825

Borgarsdóttir Sandelin Silja

5693

Bergenheim Sean

4670

Björklöf Filip

3737

Schulman Max

3383

Norrgård Martin

3047

von Schoultz Catharina

2795

Skytte Ida-Maria

2224

Hällfors Christoffer

2074

Wahlsten Stina

1992

Sigfrids Frida

1735

Jungner-Nordgren Anna

1715

Mahdi Ramieza

1096

Hamro-Drotz Filip

974

Bonsdorff Björn

952

SFP:s valprogram i EU-valet lanserades 3.5.2020:
https://sfp.fi/wp-content/uploads/2019/05/SFPs-EU-valsprogram.pdf) (Skall finnas med i sin helhet i
verksamhetsberättelsen)

12. ÖVRIGA FINLANDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Lokalavdelningarna i övriga Finland bildar en särskild krets utan eget kretsorgan. Det finns sju aktiva
lokalavdelningar inom området. Övriga Finland är ett stort område som har åtta olika valkretsar;
Lappland, Uleåborg, Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta, Tavastland, Savolax- Karelen och Sydöstra
Finland. Övriga Finland har haft en heltids verksamhetsledare (Åsa Gustafsson).
Övriga Finland har två ordinarie representanter i partifullmäktige. Under verksamhetsperioden var
representanterna Sammol Lukkari, Lappland (Albert Heikkilä, Uleåborg) och Ulrika Wallén, Tammerfors
(Kim Rosqvist, Pyttis).
Europaparlamentariker Nils Torvalds har på våren 2019 besökt Björneborg, Tavastehus, Kuopio och på
hösten 2019 Uleåborg. Den 24.-26.2.2020 gjordes en tre dagars turné i Kuopio och Jyväskylä.
Partiet deltog i Suomi Areena i Björneborg den 15.-19.7.2020. Lokalavdelningen i Björneborg har deltagit
i arrangemangen.
Övriga Finland har haft som målsättning att nå fler unga inom dess verksamhetsområde. I oktober 2019
deltog Svensk Ungdom i ett evenemang i Kotka som arrangerades av stadens ungdomsfullmäktige.
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Övriga Finland består av åtta olika valkretsar och befinner sig på långa avstånd, varför det är viktigt att
de olika lokalavdelningarna träffas regelbundet. Under verksamhetsåret har det arrangerats två träffar.
I november 22.-23.11.2019 i Helsingfors med 31 deltagare från 16 olika kommuner. På träffen deltog
partiordförande Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamot Anders Adlerqreutz, partisekreterare Fredrik
Guseff och organisationschef Maria Grundström.
Den andra träffen arrangerades i Tammerfors 7.- 8.03.2020 med sammanlagt 21 deltagare från alla 8
valkretsarna. Under träffen behandlades valmålsättningarna med ledning av partiets tjänsteman
Christoffer Hällfors.
Partiordförande Anna-Maja Henriksson besökte sametinget den 13.2.2020. Samma dag arrangerades en
öppen träffade med våra partiaktiva på samemuseet.
Lokalavdelningen RKP Same- RKP Sapmi höll sitt grundande möte den 13.2.2020.
Verksamheten inom Övriga Finland har utvecklats under de senaste två åren. Lokalavdelningarna och
partiaktiva har satsat mycket på de olika valen och de har påbörjat sitt arbete inför kommunalvalet
2021. Lokalavdelningarna kom med ett initiativ i november 2019 om att registrera Övriga Finlands
krets. Beredningen för grundande av kretsen påbörjades och grundande mötet hölls den 8.3.2020 i
Tammerfors. Kretsen blir officiell efter att partiet behandlat initiativet och föreningens stadgar. Nya
namnet föreslås vara SFP Samkrets – RKP Yhteispiiri.
Partiet har allt fler finskspråkiga medlemmar inom Övriga Finlands verksamhetsområde. De flesta
lokalavdelningarna har sina möten och tillställningar på både svenska och finska.
Informationen som skickas ut till Övriga Finlands medlemmar görs på båda språken.
Medlemstidningen Medborgarbladet erbjuder nu även finskspråkiga artiklar. Verksamhetsledaren har
upprätthållit kontakten till de olika orterna där det finns intresse för partiets verksamhet.
Under verksamhetsåret har det förts diskussioner om att grunda en lokalavdelning i Lahtis/
Tavastland. Målsättningen är att kunna utvidga partiverksamhet inom de olika valkretsarna och på så sett
nå nya partimedlemmar.

13. PERSONALEN
Partikansliet:
Partisekreterare: Fredrik Guseff Organisationschef: Maria Grundström
Ledningens assistent: Åsa Myrberg (Tjänstledig 1.8.2019-31.7.2020), Malin Karlsson (1.9.2020-) Politisk sekreterare:
Andreas Elfving
Pressekreterare: Anders Wikström Kommunikationschef: Viktor Grandell (-10.6.2020) Politik- och
dataanalytiker: Christoffer Hällfors Politiskt sakkunnig: Laura Ollila Organisationssekreterare: May Myrberg
Kanslisekreterare: Corinna Floman
Art Director: Maria Bussman
Medieproducent: Corinne Grönholm (-30.6.2019)
Kretskanslier
Helsingfors
Kontaktchef: Anna Strömberg
Politisk specialmedarbetare: Sofia Henriksson
Nyland
Kontaktchef: Minna Österholm (Tjänstledig 1.3.2020-30.4.2021), Jenny Vilén (1.3.2020-)
Verksamhetskoordinator: Jenny Vilén (Tjänsteledig1.3.2020-30.4.2021), Laura Fagerlund (17.2.2020-)
Österbotten
Kontaktchef: Emina Arnautovic (Tjänstledig 30.4.2020-31.7.2021), Jenni Ahlbäck (6.4.2020-)
Verksamhetskoordinator: Charlotta Rosenlöf (Moderskapsledighet 17.4.2020-), Leila Arnautovic (6.4.202030.4.2021)
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Egentliga Finland Kontaktchef: Cecilia Achrén
Verksamhetskoordinator: Matilda Grindgårds (Tjänstledig 1.2.2020-30.4.2021), Tommi Kippola (11.2.202030.4.2021)
Övriga Finland
Verksamhetsledare: Åsa Gustafsson
Övriga tjänstemän
Regeringen:
Statssekreterare: Malin Brännkärr Ministerspecialmedarbetare (Henriksson): Otto Andersson
Ministerspecialmedarbetare (Blomqvist): Silja Borgarsdóttir Sandelin Ministerspecialmedarbetare (Henriksson):
Niklas Mannfolk Ministerspecialmedarbetare (Henriksson): Camilla Mäkinen Ministerspecialmedarbetare
(Henriksson): Hanna Seppä Ministerspecialmedarbetare (Blomqvist): Anna Abrahamsson
Ministerspecialmedarbetare (Henriksson): Lisa Palm Ministerspecialmedarbetare (Blomqvist): Anders Portin
Assistenter:
Crista Grönroos - 31.7.2019, Anni Dahlén 1.8.2019- 31.1.2020, Crista Grönroos 1.2.2020- (Adlercreutz) Anni
Dahlén (Thomas Blomqvist)
Rosanna Blomster (Sandra Bergqvist) Mikaela Wickman (Anders Norrback) Johannes Wilson (Mikko Ollikainen)
Vilhelm Forss (Veronica Rehn-Kivi) Katarina Nylund (Joakim Strand)
Elin Boman – 9.1.2020, Emma Lindvall 27.1.2020- (Mats Löfström)
Lisa Palm - 3.7.2019, Christoffer Ingo 26.8-31.12.2019, Ida-Maria Skytte 3.2.2020- (Anna-Maja Henriksson)
Karin Ringbom – 31.8.2019, Johanna Mantere 2.9.2019- (Eva Biaudet)
Gruppkansliet:
politisk rådgivare Otto Andersson -10.6.2019 (tjänstledig) lagstiftningssekreterare Hanna Seppä -30.6.2020
(tjänstledig) lagstiftningssekreterare Jade Malmi 19.9.2019Europaparlamentet
Europaparlamentariker Nils Torvalds medarbetare i Bryssel: Beata Björkvall, Alexander Lång, Anton Nilsson (slutade
22.11.2019), Robert Vickström (började 5.3.2020), Minna Österholm (började 15.2.2020)
Nils Torvalds medarbetare i Finland: Elisabet Rantschukoff
Praktikanter i Bryssel: Jasmin Grönblad (praktikant 1.2-1.7.2019), Viktor Sundberg (praktikant 1.9-31.1.2020), Emmi Piippo
(praktikant 1.2.2020-26.6.2020)

Bilagor
14. Bokslut
15. Revisionsberättelse
16. Medlemsstatistik
Kod
701
702
703
704
705
706
707

Namn
Sydvästa Helsingfors
Munksnejden
Kronoskatsgardet
Södra Helsingfors
Tölö
Hoplaxnejden
Sydöstra Helsingfors

Antal
182
138
69
208
172
177
153

Nivå
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
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Organisation
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP

Krets
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL

708
709
710
711
400
401
402
403
410
420
421
430
440
455
460
470
480
490
500
510
520
530
531
532
540
550
560
566
570
571
582
590
600
601
602
603
604
605
606
610
612
622
623
624
625
632
640
650
200
215

Norra Helsingfors
Norr om Långa bron
Centrum
Östra Helsingfors
Mellersta Vanda
Mårtensdal
Västra Vanda
Östra Vanda
Tusby
Tenala
Bromarf
Strömfors
Sjundeå
Sibbo
Pojo
Pernå
Mörskom
Lovisa
Lojonejden
Liljendal
Lappträsk
Kyrkslätt centrum
Norra Kyrkslätt
Södra Kyrkslätt
Kervo
Karis
Ingå
Träskända
Hyvinge
Nurmijärvi
Hangö
Grankulla
Mattby-Olars
Stor-Alberga
Norra Esbo
Esboviken
Stor-Hagalund
Stor-Köklax
Esbo centrum
Ekenäs
Snappertuna
Borgå norra byar
Södra Borgå glesbygd och skärgård
Västra Borgå
Östra Borgå lk
Borgå centrum
Vichtis-Högfors
Mäntsälä
St. Karins
Åbo

139
118
251
120
70
62
58
34
29
120
59
78
158
317
118
165
55
133
55
228
177
110
58
111
22
206
241
5
15
9
91
222
62
69
33
81
68
43
66
190
74
25
292
131
62
324
8
12
33
438

lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
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SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP

HEL
HEL
HEL
HEL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
NYL
ÅBO
ÅBO

230
235
250
260
280
290
311
312
313
001
010
011
012
013
014
015
016
018
020
021
022
030
040
041
042
050
051
052
053
055
060
070
071
072
080
090
091
092
110
111
112
114
115
116
120
129
130
131
132
133

Pargas
Kimitoön
Nagu
Korpo
Iniö
Houtskär
Reso
Nådendal
Salo regionen
Vörå
Vasa centrum
Brändö-Vikinga
Dragnäsbäck-Hemstrand
Östra Vasa
Gerby-Västervik
Högbacken-Sunnanvik
Roparnäs omnejd
Sundom
Pedersöre
Esse
Purmo
Oravais
Närpes
Pörtom
Övermark
Nykarleby centrum
Nykarleby lk
Jeppo
Munsala
Pensala
Maxmo
Malax
Bergö
Petalax
Larsmo
Kronoby
Nedervetil
Terjärv
Kristinestad
Lappfjärd
Dagsmark
Nya Sfp i Kristinestad
Tjöck
Södra Kristinestad
Korsnäs
Smedsby-Böle
Korsholm
Kvevlax
Replot-Björkö
Solf

187
341
70
60
57
48
12
24
28
553
229
87
51
58
34
28
62
111
479
255
239
145
507
151
138
124
205
222
150
110
53
435
53
92
169
219
341
303
307
368
177
7
103
236
202
217
309
175
200
174

lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
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SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP

ÅBO
ÅBO
ÅBO
ÅBO
ÅBO
ÅBO
ÅBO
ÅBO
ÅBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO

134
140
151
152
153
155
160
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Norra Korsholm
Kaskö
Jakobstads centrum
Södra Jakobstad
Östra Jakobstad
Västra Jakobstad
Karleby
Björneborg
Jyväskylä
Kauttua
Kotka med omnejd
Norra Kymmenedalen
Lahtis
Pyttis
Tammerfors
Uleåborg med omnejd
RKP Saame
Rkp Savo-Karjala

89
51
157
104
53
93
771
29
30
4
27
14
29
72
95
47
17
4

lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning
lokalavdelning

SFP i Helsingfors
SFP i Nyland
SFP i Egentliga Finland
SFP i Österbotten
Svenska Seniorer
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk Ungdom
Europaparlamentet
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SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP

ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖBO
ÖVR
ÖVR
ÖVR
ÖVR
ÖVR
ÖVR
ÖVR
ÖVR
ÖVR
ÖVR
ÖVR

