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Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

DIREKTÖRENS KOMMENTARER
TILL VERKSAMHETSÅRET 2020

2020 VAR ÅRET DÅ NÄSTAN INGET BLEV SOM
VI PLANERAT och det mesta ställdes på ände.
Publikrestriktionerna omöjliggjorde
under stora delar av året nästan alla publikevenemang och det som trots allt gick att
genomföra skedde inför en liten publik. En
del av våra filmer med enbart åtta personer
i salongen.
Reserestriktionerna, och så småningom
de helt stängda gränserna, innebar att det
mesta av det annars så livliga kulturutbytet
mellan Sverige och Finland nästan stannade av helt. Det kommer att kräva mycket
stora ansträngningar, av oss och av andra,
för att återupprätta detta utbyte och dialogen och samarbetet mellan de nordiska
länderna.
Dessutom gapade vår vackra och nyrenoverade konferensavdelning tom sedan
luften gått ur hela konferensnäringen. För
oss betydde det rejält minskade hyresintäkter.
Var då 2020 ett förlorat år?
Både ja och nej.
Det ord som mera än något annat sammanfattar året är ordet Improvisation. En
rad programpunkter fick planeras om. Inte
bara seminarier och konserter, utan också
våra utställningar, förmedlades digitalt,
med teknik och arbetsmetoder som var
nya för oss alla.
Biblioteket hittade på nya lösningar för
att kunna ge låntagarna deras eftertraktade
läsupplevelser. Take Awaykassen som överlämnas vid ytterdörren blev en sådan.
Jag tror därför att vi i många avseenden står bättre rustade att möta framtiden
nu, än vad vi gjorde innan pandemin. Vi
tvingades på kort tid förändra och utveckla
verksamheten. Jag tror att vi nu har bättre
förutsättningar att nå nya publikgrupper,
såväl åldersmässigt som geografiskt.
Inget ersätter förstås ändå ett fysiskt
möte där publiken, musikerna och skådespelarna är i samma rum och delar den
kontakt och spänning som uppstår i detta
möte. Till detta längtar vi väl alla.
Årsredovisning 2020

Året har alltså inneburit stora prövningar i och med pandemin, inte minst för
den del av personalen som drabbades av
själva sjukdomen. Hela personalen tvingades snabbt anpassa sig till nya restriktioner
och under långa perioder arbeta hemifrån,
utan de kreativa arbetskamrater som är en
så viktig del av arbetet inom vår sektor. Institutets personal har gjort stora och viktiga
arbetsinsatser under detta prövningarnas år.
Dagarna före årsskiftet kom så det
efterlängtade beskedet. Vårt bibliotek ska,
tillsammans med de andra nationella minoriteternas bibliotek, bli nationella resursbibliotek. Detta är ett historiskt beslut, i så
motto att de fem minoriteterna i och med
detta får sina första nationella kulturinstitutioner. Vi ser fram emot att tillsammans
med Kungliga biblioteket och de andra minoriteterna utveckla detta till något positivt.
Slutet blev alltså gott – även på året 2020.
Anders Eriksson
Direktör

Streaming av konserten på självständighetsdagen 6 december.
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VERKSAMHETSIDÉ OCH OMVÄRLDSANALYS
STIFTELSEN FINLANDS KULTURINSTITUT I SVERIGE STIFTADES 1995
OCH HAR ENLIGT STADGARNA TRE HUVUDUPPGIFTER:
▶ Sprida kännedom om Finlands kultur och samhällsliv

Främja den sverigefinländska kulturen
▶ Arbeta för kulturell växelverkan mellan Sverige och Finland
och ländernas samhällsliv
▶

På grund av den djupa ekonomiska integrationen och de stora politiska likheterna
finns ett omfattande utrymme för ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan Finland
och Sverige, framför allt när det gäller de
gemensamma framtidsutmaningar som
länderna står inför. Dit hör hållbar utveckling, digitalisering, demokratins ställning
och integration. Syftet med samhällsverksamheten är därför att möta framtiden i
dialog.
Coronapandemin och de stängda
gränserna har emellertid ställt relationerna
mellan länderna i en helt ny situation.
I Sveriges fall gäller det också de övriga
grannländerna, Danmark och Norge.
Arbetspendlingen och det naturliga umgänget över gränserna, för att inte tala om
gränshandeln, har försvårats och tidvis till
och med omöjliggjorts, då ambitionen att
stoppa smittspridning prioriterats framför
öppna gränser. Många menar att det nordiska samarbetet genomlever sin värsta kris
hittills.
Finlandsinstitutet lät under hösten 2020,
tillsammans med Kulturfonden för Sverige
och Finland och finsksvenska Handelskammaren, utföra en opinionsmätning för
att utröna pandemins effekter för relationen
mellan Sverige och Finland. Uppdraget
gick till opinionsföretaget Novus och i upp-

draget ingick också att ta reda på om det
fanns en skillnad mellan attityderna i norra
Sverige och i resten av landet. Medan effekterna verkar ha varit relativt begränsade
på nationell nivå ansåg fyra av tio svarande
i Norrbotten att coronapandemin hade
haft en negativ effekt på relationerna. Det
kanske mest intressanta var dock att nio av
tio ansåg att de nordiska länderna borde
samarbeta bättre för att möta framtida
kriser.
Den svenska politiken när det gäller de
nationella minoriteterna, som inneburit att
finska språkets ställning stärkts, har också
ställt institutet inför både nya möjligheter
och utmaningar. Den svenska regeringen
fattade i december 2020 beslut om att inrätta nationella resursbibliotek för de nationella minoriteterna. För den sverigefinska
minoriteten gick uppdraget till Finlandsinstitutet.
Under 2020 presenterade Institutet för
språk och folkminnen också ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken. Programmet är ute på remiss fram
till mitten av mars 2021 och ett regeringsförslag kan förhoppningsvis väntas under
senare delen av 2021.
Även detta lär innebära nya möjligheter
och utmaningar för institutet.

Sverigefinska kören uppträder
på Sverigefinnarnas dag,
24 februari.
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Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

PROGRAMVERKSAMHETEN

Programverksamheten under 2020 överskuggades av coronapandemin. En stor del
av institutets program fick genomföras digitalt, medan andra delar fick genomföras
med stränga publikrestriktioner. Konserter
och teaterföreställningar fick nästan helt
ställas in, eftersom det i princip var omöjligt att resa mellan länderna.
Detta avspeglar sig också i publiksiffrorna, som blev lägre än normala år och
som 2020 uppgick till 8 500, jämfört med
19 000 under 2019. Det är dock svårt att
exakt uppskatta hur många som deltagit i
våra digitala evenemang. Vår konsert på
Finlands självständighetsdag visades till exempel på flera finskspråkiga äldreboenden
– för hur många?
Stora ansträngningar gjordes för att
uppdatera institutets teknik, för att möta
de nya utmaningarna. Pandemin innebar
att digitaliseringen av verksamheten, som
på sikt ändå hade varit nödvändig, nu fick
genomföras i raskt tempo.
Under andra delen av året inleddes
också ett arbete med att uppdatera institutets hemsida och grafiska profil. Detta
arbete slutförs under första delen av 2021.

DESIGNUTSTÄLLNINGEN
WILD AT HEART

Vernissage av Wild at Heart,
4 februari.

En av Finlandsinstitutets stora satsningar under 2020 var design- och konstutställningen Wild at Heart, curaterad av Tero
Kuitunen. Utställningen gav en spännande
inblick i finländsk samtidsdesign, vars
formspråk karakteriseras av unik kreativitet, mod och starka färger. Utställningen
var ett unikt samarbete mellan Finlandsinstitutet i Berlin, som var initiativtagare,
samt instituten i Budapest, Tokyo och
Stockholm. I Stockholm invigdes utställningen av Finlands kulturminister Hanna
Kosonen och i samband med invigningen
arrangerades ett bilateralt seminarium,
Hanna Kosonen, vetenskap- och
kulturminister.

25000

WILD AT HEART
Formgivare: Eero Aarnio,
COMPANY Aamu Song och
Johan Olin, Klaus Haapaniemi,
Antrei Hartikainen, Tuuli-Tytti
Koivula, Tero Kuitunen,
Mifuko, Sofia Okkonen, Teemu
Salonen, Milla Vaahtera.
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Diagram 1. Antal besökare på Finlandsinstitutets evenmang.

2020

Sponsorer: Lapuan Kankurit,
Bolon, Mifuko, Fazer och
Jet Flight.

Besök på Finlandsinstitutet

Årsredovisning 2020
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PROGRAMVERKSAMHETEN (FORTS.)

diskussion för att göra om misstagen från
finanskrisen 2008–2009, då de båda hade
ansvaret för ländernas ekonomiska politik.
De första erfarenheterna av distansundervisning i skolorna var föremål för vårt första webbinarium och frågan var också uppe
till diskussion när de båda utbildningsministrarna Li Andersson från Finland och
Anna Ekström från Sverige möttes i en
dialog, som annars i huvudsak handlade
om hur hållbarhetsfrågorna ska behandlas
i skolorna och lärarutbildningen. Diskussionen utgjorde inledningen till en serie
seminarier i detta ämne, som arrangeras i
samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och Finlands
ambassad i Stockholm.

Wild at Heart, designers,
panelister och minister
Hanna Kosonen.

där bland annat frågan om designbranschens sociala ansvarstagande togs upp,
bland annat av utställningens formgivare.
Allt som allt arrangerades ett tiotal programpunkter tillsammans med olika samarbetspartners, allt ifrån pressvisning för
internationell press till en presentation för
vår partner Tallink Silja Lines stamkundklubb. Mediatäckningen av utställningen
nådde 13 miljoner mottagare, framför allt i
Sverige, Danmark och Storbritannien. Tyvärr tvingades vi ställa in en stor del av vårt
pedagogiska program för skolor på grund
av pandemin. Utställningen presenterades
dock digitalt och nådde på det sättet ändå
en bred publik. Tack vare utställningen
breddade institutet sitt kontaktnät i såväl
Sverige som Finland.

KARI TAPIOS MINNE HYLLADES MED
FILM OCH KONSERTER
Några av få större liveevenemang som vi
hann genomföra innan pandemins utbrott
var en serie minneskonserter över schlagerlegenden Kari Tapio, som skulle ha fyllt
75 år i november 2020. Bandet bestod av
medlemmar ur Kari Tapios ursprungliga
band och med sonen Jani Jalkanen och
Dimitri Keiski som solister.
I samarbete med sverigefinska organisationer och med kommunalt stöd arrang-

SEMINARIER BLAND ANNAT
OM CORONAPANDEMIN
Coronapandemin och Finlands och Sveriges sätt att tackla effekterna av den satte
förstås sin prägel också på Finlandsinstitutets samhällsutbud. De tidigare finansministrarna, Sveriges Anders Borg och Finlands Jyrki Katainen, varnade i en digital
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Kari Tapio hyllningskonsert.
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

KALENDARIUM VÅREN 2020
MED BESÖKSSTATISTIK

Evenemang

JAN

28 tisdag

► Vernissage i biblioteket, Marja Koskiniemi

3 måndag

► Språkkurserna startar

3 måndag

► Wild at Heart: Pressvisning

4 tisdag

► Wild at Heart: Design Talk – Design & Social Impact

110

4 tisdag

► Wild at Heart: Vernissage

160

5 onsdag

► Wild at Heart: Frukostseminarium – Innovativa material

60

5 onsdag

► Wild at Heart: Presentation av curator

10

7 fredag

► Wild at Heart: Design Diplomacy med Klaus Haapaniemi och Lena Bergström

36

13 torsdag

► Film på Zita: Mitt hjärta är finskt + 15–16 feb

395

15 lördag

► Cirkus: Mad in Finland + söndag 16 feb

932

19 tisdag

► Barnteater: Grus Grus, Björkmusen och näbbmusen

23 fredag

► Konsert: Kari Tapio hyllningskonsert

185

24 lördag

► Sverigefinnarnas dag, Kari Lumikero & Sverigefinska kören

135

2 måndag

► Visning av Wild at Heart, Tallink Silja Club One

35

4 tisdag

► Wild at Heart: Guidning av utställningen, Birkagårdens folkhögskola

20

9 måndag

► Författarträff med Saara Turunen

30

19 torsdag

► Film på Zita: Människans lott

71

7 torsdag

► Film på Zita: Marias paradis

18 april

► Finntastic Festival, Kulturnatt Stockholm, Marey

D

150

våren

► Videoguidning av utställningen Wild at Heart

D

127

våren

► Videosamtal med religionsforskaren Sofia Sjö inför filmen Marias paradis

D

76

våren

► Intervju med författaren Tiina Laitila Kälvemark

D

139

våren

► Boksamtal med Liisa Paavilainen och Anders Eriksson

D

215

våren

► Konsertturné med Pauanne

D

56

12 juni

► Webbinarium: Distansundersvisning i Sverige och Finland

D

85

DI G ITALA EVE N E MA N G

MAJ

MARS

Dag

FEB RUARI

Wild at Heart,
Teemu Salonen.
Antal pers.

50
360
50

50

150

TOTALT 3.565 PERSONER
► SKOLBESÖK OCH ANDRA BESÖK, 10 ST

Årsredovisning 2020
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KALENDARIUM HÖSTEN 2020
MED BESÖKSSTATISTIK

DEC

NOV

O K TOBE R

SEPT EMB ER

AUG

Anders Eriksson
och Anders Borg,
1 september.

Dag

Evenemang

27 torsdag

► Östersjödagen

D

1 tisdag

► Webbinarium: Hållbar nystart för Sverige och Finland med Borg & Katainen

D 280

7 måndag

► Språkkurserna startar

7 måndag

► Videointervju med Pekka Strang

15 tisdag

► Pressvisning av Hundar bär inte byxor

18 fredag

► Utbildningswebbinarium: Ekologisk och social hållbarhet i framtidens skola

D 300

18 fredag

► Intervju med Emma Sarpaniemi

D

24 torsdag

► Vernissage: Emma Sarpaniemi

26 lördag

► Zine workshop i samband med Sarpaniemis utställning

8 torsdag

► Film på Zita: Hundar bär inte byxor + 10–11/10

9 fredag

► Rundabordssamtal & AW med Josefin Sonck

50

12 måndag

► Författarträff med Kjell Westö

50

13 tisdag

► Författarträff med Kjell Westö

50

22 torsdag

► Videointervju med Carl-Gustaf Linden om boken om Nokia

25 söndag

► Konsert: PULS, elektroakustiskt konsert

5 torsdag

► Film på Zita: Stålsystrar + 7–8/11

11 onsdag

► Webbinarium: Forma din framtid, om utbildningsmöjligheter i Finland

D

4 fredag

► Digital konstkväll med vernissage och Art Talk

D 262

4 fredag

► Digital guidning av Emma Ainalas utställning

D 104

6 söndag

► Konsert på självständighetsdagen, livestreamad

D 1018

Antal pers.

60

300
99
5

84
40
5

D

D

82

38
50
133
55

3.087
► Saara Turunen biblioteksbesök (Norrköping 19 + Motala 5)
► Utbildningar under året, 4 st
► Alla filmer året 2020

24
74
4.868
TOTALT 5.104 PERSONER

SAMMANLAGT 8.779 BESÖKARE UNDER ÅRET 2020
D = digitalt evenemang
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PROGRAMVERKSAMHETEN (FORTS.)

erades konserter i Finspång, Eskilstuna,
Stockholm, Borås och Trollhättan. Flera av
konserterna var utsålda och blev minnesrika högtidsstunder för många sverigefinnar
runt om i landet.
I anslutning till konserterna visades
också filmen om Kari Tapios liv, Mitt
hjärta är finskt (Olen suomalainen). Filmen
blev coronaårets publikframgång och sågs
av en sammanlagd publik på ca 2 000 på
de cirka 20 orter som den visades.

FILMVISNINGAR DELVIS SOM
PLANERAT
Året 2020 ställde filmindustrin både globalt och lokalt inför historiska utmaningar.
Finlandsinstitutets filmverksamhet klarade
dock året relativt bra, även om publiksiffrorna förstås blev betydligt lägre än ett normalt år. Många visningar blev inställda och
publiksiffrorna sjönk till ca 60 %, jämfört
med 2019.
Vi genomförde också en rad digitala
insatser, såsom skådespelarintervjuer, och
erfarenheterna av dessa var så positiva att
vi kommer att fortsätta med dem. Bland
annat intervjuades Pekka Strang, huvudrollsinnehavaren i filmen Hundar bär inte
byxor, som visades på hösten 2020 och som
var Finlands kandidat till Nordiska rådets
filmpris.

Aura Alarto och Milka Jafri
intervjuar Pekka Strang
7 september.

2020 års filmer kommer att finnas med i
vårt permanenta utbud, för att erbjuda våra
arrangörer möjligheten att visa filmerna
senare. I slutet av 2020 inleddes också en
process för att automatisera filmbokningsprocessen, bland annat för att göra den
enklare och minska administrationen.
Under sensommaren och hösten medverkade vi i två festivaler, Carl International Film Festival i Karlskrona samt på REX
animationsfestival i stockholmsregionen.
Vår ambition var också att lyfta fram sverigefinska kortfilmer från Svenska Filminstitutets GLÖD-satsning, men dessvärre blev
planerna inte av på grund av uppskjutna
premiärdatum.

SVENSK PREMIÄR FÖR UNGA
KONSTNÄRER
Ambitionen med vår utställningsverksamhet är att visa spännande finsk samtidskonst, samt att bidra till det finländska
konstlivets internationalisering. För flera
finländska konstnärer har också Finlandsinstitutets galleri varit första steget ut i
världen.
Under hösten kunde vi presentera två
finländska konstnärer som inte tidigare
Utställningen av Emma Ainala, november-december.
Årsredovisning 2020
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digitala visningar är nu etablerade, vilket
innebär att våra utställningar kan nå en ny
publik.
I samband med Ainalas utställning genomförde vi också en digital art talk, med
de finländska konstnärerna Illusia Juvani
och Hinni Huttunen samt Sarah Guarino
Werner, konstintendent på Haninge konsthall. Nästan 300 personer har tittat på den
digitala konstkvällen på vår YouTubekanal.

Utställningen av Emma Sarpaniemi,
september- oktober. Th: Hanna
Tapio och Emma Sarpaniemi.

Utställningen av Emma Ainala

ställt ut i Sverige, nämligen Emma Sarpaniemi och Emma Ainala. Sarpaniemis
fotografier skildrade samvaro, intimitet
och olika uttryck av kvinnlighet genom
självporträtt, medan Ainala presenterade
magiska och kaotiska oljemålningar, där
kvinnliga figurer och olika hänvisningar
till populärkultur och sociala fenomen var
centrala.
I båda fallen gjordes digitala guidningar
som finns tillgängliga på nätet. Dessa

Art Talk 4 december.

FLERA KONSERTER DIGITALA
En stor del av vårt musikutbud fick under
2020 presenteras digitalt. Förutom minneskonserten över Kari Tapio, kunde vi också
genomföra en elektroakustisk konsert
av Audiorama inför publik. Konserten
presenterade akusmatiska verk av unga
kompositörer från Sibelius-Akademin.
Konserten var en del av konsertserien
PULS, ett initiativ av Nordisk Kulturfond
som stödjer nordiskt samarbete inom livemusikscenen.
Årets Finntastic Festival var färdigplanerad med programpunkter från mjuk
dream-pop till sprakande elektro-folk, när
vi i mars var tvungna att ta det tunga beslutet att ställa in festivalen. En av festivalens
artister, sångerskan Marey, bidrog dock
till den digitala upplagan av Kulturnatt
Stockholm.

Marey vid digitala Kulturnatt Stockholm.
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PROGRAMVERKSAMHETEN (FORTS.)

I övrigt fick de planerade författarträffarna skjutas upp eller ställas in. Det gällde
även den årliga sverigefinska bokmässan.

TEATER

På grund av de skärpta restriktionerna
genomfördes Finlands självständighetsdagskonsert helt digitalt. Konserten
livesändes från Sibeliussalen med två
sverigefinska duor: Silja Levander & Miia
Roiko-Jokela samt Esa Aapro & Merja Aapro. Utöver musik såg man även presidentens hälsning till utlandsfinländare samt en
kort stop-motion film. Konserten sågs av
mer är 1000 personer, främst i Sverige och
Finland.

Digital konsert på
självständighetsdagen
6 december.

Årets teaterutbud inskränkte sig till en
föreställning: Björkmusen och näbbmusen
med barnteaterensemblen Grus Grus.
Orsaken var dels de svenska publikrestriktionerna men också det faktum att det
under en stor del av året var omöjligt att
resa mellan länderna. Publikbegräsningar
gällde under en stor del av året även i
Finland och den planerande streamningen
av Åbo stadsteaters föreställning Nokia, i
samarbete med Riksteatern, fick skjutas
upp till ett senare datum.

TVÅ KVÄLLAR MED WESTÖ
Institutets litteraturutbud blev 2020
betydligt mindre än normalt. Vi hade
dock glädjen att få besök av Finlands mest
omskrivna författare under året, nämligen
Kjell Westö, vars roman Tritonus länge
låg på de stora svenska dagstidningarnas
tio i topplistor. När Westö besökte Sverige
var publikrestriktionerna högst 50 personer, men Westö hade vänligheten att
framträda två kvällar efter varandra, vilket
uppskattades mycket av publiken. Samma
publikrestriktioner gällde vid den finlandssvenska ståuppkomikern Josefin Soncks
framträdande.
Den enda författarturnén som kunde
genomföras under året var med författaren och dramatikern Saara Turunen, som
besökte Stockholm, Motala och Norrköping.
En digital författarträff genomfördes med
den sverigefinska författaren Tiina Laitila
Kälvemark och vi kunde också fira sverigefinnarnas dag med den mångårige Stockholmskorrespondenten Kari Lumikero
som talade om sin nyutkomna bok.

Årsredovisning 2020

Saara Turunen i Norrköping 10 mars.

Kjell Westö intervjuas av
Daniel Sandström 12 oktober.

11

BIBLIOTEKET FÅR NYTT UPPDRAG

Det sverigefinska biblioteket är landets
enda finskspråkiga bibliotek och finansieras i huvudsak med svenska pengar.
Biblioteket hade fram till coronapandemins
utbrott öppet fyra dagar i veckan, men
fick från och med mars 2020, av smittskyddsskäl, periodvis hållas stängt. Stora
ansträngningar gjordes för att upprätthålla
god service till låntagarna: Via transportkedjan till de bibliotek i Stockholmsregionen som var öppna och via utlämning
av bokkassar vid ytterdörren, vilket var
mycket uppskattat hos låntagarna. Dessutom ökade användningen av våra digitala
tjänster såsom e-böcker och filmservicen
Cineasterna. Minskningen av den totala utlåningen stannade därför vid ca 15 %, från
10 296 till 8 640. Antalet besök däremot
mer än halverades.
Biblioteket har cirka 21 000 tryckta
medier samt tidningar och tidskrifter.
Biblioteket delar ut Take Away-bokkassar.
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Diagram 2. Besökare och utlåning i biblioteket.
Utlån
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Besök

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

För att informera bland annat om våra
digitala tjänster höll vi ett välbesökt öppet
hus i slutet av januari. Där öppnades också
en konstutställning med verk av den sverigefinska konstnären Marja Koskiniemi.
Vårt bokråd sammanträdde två gånger
under året (den ena gången delvis digitalt)
och sammanställde listor över nyutkommen finländsk litteratur. De båda listorna,
en för vuxen- och en för barn- och ungdomslitteratur, distribueras till bibliotek
och skolor runt om i landet och finns också
tillgängliga på institutets hemsida. Listorna
används flitigt då biblioteken köper in
finskspråkig litteratur. Bokrådets ledamot,
kulturjournalisten Liisa Paavilainen gick i
en intervju på vår hemsida igenom de viktigaste böckerna i den finska utgivningen
under året.
I mitten av december 2020 fattade den
svenska regeringen det efterlängtade beslutet om nationella resursbibliotek till de fem
nationella minoriteterna. Finlandsinstitutets bibliotek blir nationellt resursbibliotek
för den sverigefinska minoriteten. Upp-

draget innebär att vårt bibliotek i praktiken
blir en del av det svenska biblioteksväsendet och att vi ska bistå folkbiblioteken att
uppfylla bibliotekslagens prioriteringar
av de nationella minoriteterna, med ett
särskilt fokus på barn och ungdomar.
Uppdragets huvudman blir Kungliga
biblioteket som under första halvåret 2021,
tillsammans med minoriteterna, kommer
att besluta om hur uppdraget ska utformas
och hur resurserna, sammanlagt 10 miljoner kronor, ska fördelas.

Sista strålarna av
Marja Koskiniemi.

Biblioteket lämnar boktips under
coronarestriktionerna.
Årsredovisning 2020
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UTBILDNING

Tillsammans med våra samarbetspartners,
framför allt Hanaholmen och Finlands
ambassad i Stockholm, inleddes en långsiktig satsning på ett erfarenhetsutbyte mellan
lärarutbildningarna i Sverige och Finland.
I fokus står framför allt frågor som har
med hållbar utveckling att göra, frågor
som ställer lärarna i båda länderna inför
liknande utmaningar. Satsningen inleddes med ett webbinarium på ministernivå
under hösten.

Utbildningswebbinarium 18 sep Anna Ekström, Liisa Talonpoika, Anders Eriksson,
Karolina Sandahl.

14

Finlandsinstitutet i Stockholm och
Hanaholmen har genomfört ett tvåårigt
projekt för att öka språk- och kulturkunskaperna hos personal och studerande
inom vård och omsorg i båda länderna.
Samtidigt byggdes nya och utvecklades
befintliga nätverk länderna emellan. Detta
får nu sin fortsättning.
Institutet bistår regelbundet med
kontakter och råd då skolor eller andra
utbildningsinstitutioner från Finland
besöker Sverige. Finska högstadier och
gymnasier får hjälp att arrangera intressant
och utvecklande program inom projektet
Stockholm – ditt klassrum! För att också
locka svenska studeranden till lärosätena
i Finland arrangerades under hösten 2020
ett webbinarium för studievägledare i Sverige som primär målgrupp.
I takt med att antalet kommuner som
ingår i det finskspråkiga förvaltningsområdet i Sverige har ökat, har också behovet av
fortbildning för den finskspråkiga personalen inom kommunsektorn vuxit. Under
2020 arrangerade institutet en skräddarsydd kurs i finska för svenskspråkig
personal inom vård och omsorg i Örnsköldsvik. Institutet svarade för planering
och struktur, för en kurs som vi sedan fick
genomföra digitalt.

Utbildningswebbinarium 18 sep Anna Ekström
och Li Andersson.

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

SPRÅKKURSER

FINANSIERING

Institutet anordnar kvällskurser i finska i
sina lokaler på Snickarbacken. Kurserna
är öppna för alla vuxenstuderande som
behärskar svenska språket. Institutets
språkkurser har ett gott rykte vilket bidrar
till att intresset för kurserna är stort. Även
andra faktorer i samhället verkar bidra till
att rekordmånga vill anmäla sig till första
terminen av nybörjarkurser i finska.
Vårens sju kurser hade hunnit komma
halvvägs när coronapandemin slog till i
mitten av mars, vilket orsakade att ett par
kurser fortsatte på distans, andra fortsatte
på plats och en konversationskurs avbröts.
Under hösten hade pandemin minskat i
styrka och i början av september kunde vi
starta fem stycken kurser på plats, och de
kunde genomföras under tolv veckor. På
grund av coronarestriktionerna kunde vi
inte ta emot alla intresserade.
Under 2020 anordnades sammanlagt
12 kurser på olika nivåer från termin 1 på
nybörjarnivå upp till termin 14 på fortsättningsnivå, dessutom konversation med
grammatik. Varje kurs har 24 lektionstimmar och grupperna samlas en gång i
veckan under 12 veckor. Sammanlagt hade
språkkurserna under 2020 91 deltagare,
och tre undervisande lärare. Som studierektor för språkkurserna fungerar institutets informatör Auli Sydfors.

Finlands undervisnings- och kulturministerium (UKM) är fortfarande vår största
bidragsgivare med totalt ca 50 % av intäkterna. Andelen ökade bland annat på
grund av den höga växelkursen på euron.
Ministeriets andel är dock betydligt mindre
än vid de övriga 15 finländska kultur- och
vetenskapsinstituten. Kulturförmedlingen
stöds till lika delar av de finska och svenska
regeringarna.
Institutet har också svensk finansiering
för biblioteket och för en stor del av det
finskspråkiga programmet. Stockholms
stad sänkte dock sitt stöd för 2020 med
sammanlagt 210 000 kronor.
En betydande del av de rörliga programkostnaderna finansieras med projektbidrag
och kommuner och biografer debiteras
för filmhyra och författararvoden. Fortbildningskurserna för kommunernas
finskspråkiga personal debiteras också.
Betydande anslag beviljades också av Kulturfonden för Sverige och Finland, som tillsammans med anslag från Ekon. dr. Peter
Wallenbergs stiftelse i Sverige, i huvudsak
finansierade våra samhällsseminarier.
Hyresintäkterna sjönk med ca 1 miljoner kronor på grund av coronapandemin.
(se nedan)

Under 2020 förlängde
vi vårt partnerskapsavtal
med Stora Enso och Tallink
Silja. Ett nytt samarbetsavtal träffades med Moomin
Characters, med syftet att
främja intresset för barn- och
ungdomslitteratur.
Hela finansieringen framgår av diagram 3.
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Diagram 3. Finansiering av verksamheten.
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FASTIGHETEN

Renoverings- och underhållsarbeten i
stiftelsens fastighet på Snickarbacken 2-4
har fortsatt under 2020 med fokus på konferensdelen som används av vår hyresgäst
Compass Sweden AB. Därutöver anlitades
den finländska inredningsarkitekten Jukka
Halminen, KOKO3, för att se över hur den
offentliga miljön i lokalerna kunde uppdateras och ges en mera finsk karaktär.
Under året blev alla fönster och väggar i
konferenslokalerna och i trappuppgången
Snickarbacken 4 ommålade och reparerade. Parkettgolven har slipats och behandlats så att de ska tåla slitage. Köket i foajén
utanför Sibelius-salen har byggts om och
en ny bardisk, receptionsdisk installerats.
Arbetet med uppdateringen av den offentliga miljön kommer att fortsätta även
under 2021 bland annat med nya textilier
samt konstverk.

EKONOMI
OCH FÖRVALTNING

Hissen vid Snickarbacken
4 byttes till en mer tillförlitlig som bör resultera i lägre
reparationskostnader.

Stiftelsen redovisar en förlust för 2020 på
2,6 miljoner kronor. 1,8 miljoner av det
utgörs av planerat underhåll i fastigheten,
såsom målningsarbeten och golvslipning,
samt renovering av hiss i konferensdelen.
Dessa åtgärder finansierades under 2019
med en ökad belåning på tre miljoner
kronor. Resten av detta lån kommer att
användas under 2021 för fortsatt underhåll
av bland annat belysningssystemet.
På grund av att konferensverksamheten
helt avstannade, som en följd av koronapandemin, förlorade stiftelsen ca en miljon
kronor i hyresintäkter. De offentliga stöden
täckte bara en liten del av förlusten. Hyrorna för våra kontorslokaler förhandlas upp
och kommer att ge ökade hyresintäkter.
På grund av de omfattande publikrestriktionerna fick många av de planerade
evenemangen ställas in och andra genomföras digitalt. Detta ledde till minskade
publikintäkter, men också minskade
utgifter. En del programmedel användes
till att förbättra vår digitala utrustning och
vi satsade också på en ny hemsida, som ska
tas i bruk under våren 2021.
Under 2020 förbereddes en organisationsförändring som träder i kraft i februari 2012, med tre avdelningschefer. Syftet
är att minska sårbarheten och förbättra
dialogen mellan arbetsledning och medarbetare.
Bokföring och löneadministration har
under årets skötts av Rimax Solution.

Trapphuset på Snickarbacken 4.
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STYRELSEN

PERSONAL

Finlandsinstitutet drivs av den svenskregistrerade Stiftelsen Finlands kulturinstitut i
Sverige. Stiftelsens styrelse har medlemmar från Finland och Sverige. Styrelsen består
av stiftarnas representanter samt 3–5 sakkunniga, valda av styrelsen. Den har under
verksamhetsåret 2020 bestått av följande personer:

Under år 2020 har institutets
personal bestått av följande
personer: Irma Aalto,
administrativt ansvarig,
Raija Airaksinen-Björklund,
utbildningsansvarig, Aura
Alarto, filmassistent,
Anders Eriksson, direktör,
Anna-Leena Forsberg,
bibliotekarie, Milka Jafri,
programansvarig kultur,
Eija-Liisa Knuutinen, biblioteksassistent, Osmo Pesonen,
vaktmästare och IT-ansvarig,
Auli Sydfors, informatör och
språkkursansvarig, Hanna
Tapio, programansvarig
kultur, Päivi Vesanto,
biblioteksassistent,
Jaana Vikman, ansvarig för
samhällsprogram och
näringslivsrelationer och
Stefan Öhblom, tekniskt
ansvarig.
Institutet har under
året haft tre praktikanter:
Karin Karlsson med stipendium från Svenska Kulturfonden och Aura Alarto med
stipendium från Utbilningsstyrelsen i Finland, samt
Samuli Latvajärvi, student
från Södertörns högskola.

Ordinarie ledamot

Suppleant

Utsedd av

Kari Heinistö (ordf.)
Jarmo Lainio
		

Kulturfonden för
Sverige och Finland

Tytti Isohookana-Asunmaa

Kulturfonden för
Sverige och Finland

Satumari Hagelberg

Saara Ludvigsen
Pirkko Karjalainen
Sverigefinska 			
		Riksförbundet
Inger Nyblom Hermansson
Jack Stenberg
		

Finlandssvenskarnas
Riksförbund i Sverige

Hannele Iivonen
Helena Kivisaari
		

Finska Föreningen
i Stockholm

Mika Metso (vice ordf.) 		

Sakkunnig *)

Birgitta Englin 		

Sakkunnig *)

Lennart Rohdin 		

Sakkunnig *)

Tuula Teeri 		

Sakkunnig *)

Janne Virkkunen

----

Sakkunnig *)

Auli Sydfors

Jaana Vikman

Personalens representant

*) utsedd av styrelsen.
Styrelsen valde Kari Heinistö till ordförande och Mika Metso till vice ordförande för
verksamhetsåret 2020. Till revisorer utsågs Hanna Rexhammar, auktoriserad revisor,
och revisionsfirman DeskJockeys.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sammanlagt fyra möten.

Årsredovisning 2020
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Kari Lumikero på Sverigefinnarnas dag 24 februari.

Karin Karlsson och Aura Alarto, digital guidning.

Personal på vårlunch 15 juni.

Vernissage 24 september.

Affisch från filmen Marias paradis.

E N F I L M O M K A R I TA P I O

ärta är
Mitt hj

finskt

Affisch för filmen Mitt hjärta är finskt.

18
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Bild från filmen Mitt hjärta är finskt.
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

Stand up med Josefin Sonck, AW 9 oktober.

Digital julfest 18 december.

DJ Elin Blom på AW 9 oktober.

Kjell Westö 12 oktober.

Aura Alarto och Karin Karlsson vid intervju med
Sofia Sjö, bakom kulisserna.

Stefan Öhblom och Osmo Pesonen bakom kulisserna.

Barnteater, Björkmusen och näbbmusen,
foto Jussi Virkkumaa.
Årsredovisning 2020

Från filmen Stålsystrar.

Från filmen Hundar bär inte byxor.
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FINLANDSINSTITUTETS EVENEMANG 2020

Finlandsinstitutets
evenemang 2020
Litteratur

Motala
Norrköping
Stockholm

Musik

Borås
Eskilstuna
Finspång
Stockholm
Trollhättan

Fortbildning
Bålsta
Gävle
Göteborg
Örnsköldsvik

Teater

Stockholm

+Ett stort urval
digitala evenemang
Exempelvis vår Självständighetsdagskonsert som visades i:
-Sverige
-Finland
-Kanada
-Storbritannien
-USA
-Norge
av mer än 1300
personer.
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Film

Angered
Borås
Bålsta
Degerfors
Eskilstuna
Fagersta
Finspång
Fårösund
Gävle
Göteborg
Haninge
Haparanda
Huddinge
Järfälla
Jönköping
Kalix
Karlskoga
Karlstad
Kramfors
Lindesberg
Ludvika
Luleå
Malmö
Motala
Norrköping
Nykvarn
Olofström
Oxelösund
Pajala
Sandviken
Skutskär
Skövde
Smedjebacken
Smålandsstenar
Stockholm
Sundbyberg
Sundsvall
Surahammar
Södertälje
Trolhättan
Trosa
Tumba
Uddevalla
Umeå
Upplands-Bro
Upplands-Väsby
Uppsala
Västerås
Ystad
Örnsköldsvik
Östhammar
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige, 802004-5848, får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige ska huvudsakligen sprida kännedom om Finlands kultur- och
samhällsliv, främja den sverigefinländska kulturen samt arbeta för kulturell växelverkan mellan Sverige
och Finland.
För ytterligare information om stiftelsen och om händelserna under 2020-01-01 - 2020-12-31, hänvisas
till Bilaga 1. Verksamhetsberättelse.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stiftelsen redovisar en förlust för 2020 på 2,6 miljoner kronor. 1,8 miljoner av det utgörs av planerat
underhåll i fastigheten. Dessa åtgärder finansierades under 2019 med en ökad belåning.
Som en följd av att konferensverksamheten helt avstannade, p g a coronapandemin förlorade
stiftelsen ca en miljon kronor i hyresintäkter. De offentliga stöden täckte bara en liten del av förlusten.
På grund av omfattande publikrestriktionerna minskade publikintäkter, men samtidigt minskade också
programutgifterna. För att bl a minska sårbarheten förbereddes under 2020 organisationsförändring
som träder i kraft i början av 2021.

Främjande av ändamålet
Verksamheten omfattar årligen mellan 250 och 300 evenemang, med fokus på kultur och
samhällesdebatt.
Institutet arrangerar också fortbildningskurser och språkkurser i det finska språket.

Flerårsöversikt (Tkr)
Bidrag och verksamhetsintäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2020
13 217
-2 613
20

Förändringar i eget kapital

Vid årets början
Omföring årets resultat
Årets resultat
Vid årets slut

Balanserat
resultat
10 516 315
116 416

2019
13 476
116
24

Ändamålsbestämda
medel
-

10 632 731

-

2018
13 789
-734
26

Belopp i kr
2017
13 936
-127
27

Årets
resultat
116 416
-116 416
-2 612 805
-2 612 805

Totalt
10 632 731
-2 612 805
8 019 926
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

2
3
4

12 253 468
2 849 649
47 694
15 150 811

11 969 570
4 527 570
3 342
16 500 482

-1 587 577
-6 269 513
-8 659 429

-2 950 443
-4 623 055
-7 722 158

-827 266
-10 079
-17 353 864

-668 490
-15 133
-15 979 279

-2 203 053

521 203

1 194

2 067

13 499
-424 445
-409 752

-343
-406 511
-404 787

Resultat efter finansiella poster

-2 612 805

116 416

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-2 612 805

116 416

-2 612 805

116 416

Stiftelsens intäkter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Stiftelsens kostnader
Programkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

5
6

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

7
8

32 511 320
1 516 386
34 950
34 062 656

32 864 720
1 574 700
34 950
34 474 370

3 553 106
3 553 106

3 539 607
3 539 607

37 615 762

38 013 977

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

331 643
112 391
822 397
1 266 431

1 296 659
191 170
434 605
1 922 434

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 067 989
2 067 989

4 519 771
4 519 771

Summa omsättningstillgångar

3 334 420

6 442 205

40 950 182

44 456 182

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

9

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

10 632 732
-2 612 805
8 019 927

10 516 315
116 416
10 632 731

8 019 927

10 632 731

29 700 000
45 000
29 745 000

30 000 000
30 000 000

300 000
934 753
498 819
1 451 683
3 185 255

1 419 294
482 210
1 921 947
3 823 451

40 950 182

44 456 182

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

10

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader
-Fastighetsinventarier
-Ombyggnad bostadsrätt
-Inventarier, verktyg och installationer

År
100
10
3-10
3-5

Definition av nyckeltal

Huvudintäkter
Verksamhetsbidrag, projektbidrag och verksamhetsintäkter (se not 2 och 3)
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Not 2 Bidrag
Offentliga bidrag från Finland
Undervisnings- och kulturministeriet: statsunderstöd
Undervisnings- och kulturministeriet: biblioteksverksamhet
Undervisnings- och kulturministeriet: utbildning (inkl. seminarier)
Undervisnings- och kulturministeriet: kulturförmedling
Offentliga bidrag från Sverige
Statens kulturråd: Bibliotek
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Stad bibliotek
Svenska Filminstitutet
Statens kulturråd: Litteraturfrämjande
Statens kulturråd: Kulturförmedling
Stockholms stad. Finnspråkigt program
Regeringskansliet kulturförening
Övriga bidrag
Kulturfonden för Sverige och Finland (inkl. avkastning)
Svenska Kulturfonden i Finland
Privata fonder
Övriga bidrag
Summa bidrag

Not 3 Nettoomsättning
Hyresintäkter
Verksamhetsintäkter
Summa

Not 4 Övriga rörelseintäkter
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Lönebidrag m.m.
Erhållna offentliga stöd
Summa

Not 5 Fastighetsskatt
Kostnadsförd fastighetsskatt

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

6 266 979
194 580
609 798
609 364
7 680 721

6 231 415
193 000
622 090
415 004
7 461 509

1 200 000
350 000
160 000
90 000
35 000
100 000
200 000
500 000
2 635 000

1 200 000
370 000
320 000
120 000
35 000
35 000
250 000
500 000
2 830 000

1 289 407
155 120
398 781
94 439
1 937 747

1 247 762
200 228
230 071
1 678 061

12 253 468

11 969 570

2020-01-012020-12-31
1 886 308
963 341
2 849 649

2019-01-012019-12-31
3 021 273
1 506 297
4 527 570

2020-01-012020-12-31
47 694
47 694

2019-01-012019-12-31
2 262
1 080
3 342

2020-01-012020-12-31
818 000

2019-01-012019-12-31
506 000

Underlaget för fastighetsskatten höjdes under 2019. I bokslutet 2019 var det tidigare års
fastighetsskatt reserverad som kostnad (506 000 kr) men rätt skattekostnad (662 000) deklarerades
och betalades.
Därmed sker justeringen av denna i sin helhet i bokföringen under 2020, en ökning om 156 000
(662 000-506 000)+årets fastighetsskatt 662 000=818 000.
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Not 6 Anställda och personalkostnader
2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

10
3
13

9
3
12

990 236

899 238

Övriga löner och ersättningar:
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
(Varav pensionskostnader

4 939 391
2 187 939
554 622

4 296 958
2 321 750
484 922

Summa

8 117 566

7 517 946

2020-12-31

2019-12-31

39 876 465
39 876 465

39 876 465
39 876 465

-7 011 745
-353 400
-7 365 145

-6 658 345
-353 400
-7 011 745

Redovisat värde vid årets slut

32 511 320

32 864 720

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

18 200 000
48 000 000

18 200 000
48 000 000

66 200 000

66 200 000

2020-12-31

2019-12-31

13 306 753
415 553
13 722 306

12 421 500
885 254
13 306 754

-11 732 054
-473 866
-12 205 920

-11 416 964
-315 090
-11 732 054

1 516 386

1 574 700

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Summa
Direktör och styrelse
Löner och ersättning (*)

Not 7 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början värdepapper
-Vid årets början andel i bostadsrättsförening
-Vid årets början ombyggnad bostadsrätt
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar/avskrvningar
-Vid årets början, nedskrivningar värdepapper
-Vid årets början, avskrivning ombyggnad i bostadsrätt
-Under året återförda nedskrivningar
-Årets nedskrivningar värdepapepr
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 10 Långfristiga skulder
Skulder som förfaller mellan ett och fem år från balansdagen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

2020-12-31

2019-12-31

2 100 677
1 450 000
474 581
4 025 258

2 100 677
1 450 000
474 581
4 025 258

-11 070
-474 581
13 499
-472 152

-10 727
-474 581
-343
-485 651

3 553 106

3 539 607

2020-12-31
29 745 000
29 745 000

2019-12-31
30 000 000
30 000 000

2020-12-31
34 000 000

2019-12-31
34 000 000

Villkorsperioden på lånet är 2019 10 16- 2024 10 16.
Amortering med 300 tkr/år påbörjas per 31 mars 2021.
Lånets slutförfallodag är 2024-10-16.

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckning

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av Covid-19 utbrottet kan påverka stiftelsens framtida utveckling
och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt.
I denna bedömning har vi kommit fram till att effekterna av Coronapandemin kommer att märkas
åtminstone under första halvåret med få publikevenemang. De offentliga finansieringsbesluten ligger
på i stort sett samma nivå som förra året. I början av 2021 har vi förhandlat och förhandlar om
hyreshöjningar i våra kontorslokaler. En organisationsförändring genomfördes 1 februari 2021, med
syfte att bl a minska sårbarheten i organisationen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/9d59be3e-92ab-4a1d-8f10-ea9ba18ba596

Årsredovisning 2020

www.vismasign.com

29

Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige

9(9)

802004-5848

Underskrifter
Stockholm den

Kari Heinistö
Styrelseordförande

Mika Metso
Vice ordförande

Birgitta Englin

Tytti Isohookana-Asunmaa

Saara Ludvigsen

Inger Nyblom Hermansson

Lennart Rohdin

Peter Sidlund Ponkala

Tuula Teeri

Janne Virkkunen

Min revisionsberättelse har lämnats den

Hanna Rexhammar
Auktoriserad revisor

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/9d59be3e-92ab-4a1d-8f10-ea9ba18ba596

30

www.vismasign.com

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/9d59be3e-92ab-4a1d-8f10-ea9ba18ba596

Årsredovisning 2020

www.vismasign.com

31

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 11 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/9d59be3e-92ab-4a1d-8f10-ea9ba18ba596

32

www.vismasign.com

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

1 (2)

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige, org.nr 802004-5848

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige för räkenskapsåret 2020. Denna årsredovisning
ingår i stiftelsens övriga verksamhetsberättelse inom sidorna 21-31.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sveriges finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av utökad verksamhetsberättelse med
detaljerad beskrivning om 2020 års verksamhet (sid 1-19).
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

̶

̶

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
̶

̶

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
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någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

̶

utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i
Sverige för 2020. Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:
̶
̶

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande.

Stockholm

Hanna Rexhammar
Auktoriserad revisor
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Bålsta
Gävle
Göteborg
Örnsköldsvik

Teater

Stockholm

+Ett stort urval
digitala evenemang
Exempelvis vår Självständighetsdagskonsert som visades i:
-Sverige
-Finland
-Kanada
-Storbritannien
-USA
-Norge
av mer än 1300
personer.

Film

Angered
Borås
Bålsta
Degerfors
Eskilstuna
Fagersta
Finspång
Fårösund
Gävle
Göteborg
Haninge
Haparanda
Huddinge
Järfälla
Jönköping
Kalix
Karlskoga
Karlstad
Kramfors
Lindesberg
Ludvika
Luleå
Malmö
Motala
Norrköping
Nykvarn
Olofström
Oxelösund
Pajala
Sandviken
Skutskär
Skövde
Smedjebacken
Smålandsstenar
Stockholm
Sundbyberg
Sundsvall
Surahammar
Södertälje
Trolhättan
Trosa
Tumba
Uddevalla
Umeå
Upplands-Bro
Upplands-Väsby
Uppsala
Västerås
Ystad
Örnsköldsvik
Östhammar

Box 1355, 111 83 Stockholm
08-545 212 00, info@finlandsinstitutet.se
Besöksadress: Snickarbacken 2–4 (vid Birger Jarlsgatan 35)
Öppettider institutet: Måndag–fredag 9–17 (besök enl. överenskommelse)
Konferensbokning: Compass Group AB, tel. 08-545 212 04, 08-545 212 05

www.finlandsinstitutet.se

Grafisk form och tryckning: Löwex Trycksaker AB. April 2021.
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