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JOHDANTO
Ulkosuomalaisparlamentti (USP) perustettiin 5. elokuuta 1997. Vuosi 2017 on moninkertai-

nen juhlavuosi: Suomi 100 vuotta ja USP:n sihteeristönä toimiva ulkosuomalaisten neuvon-
ta- ja palvelujärjestö Suomi-Seura ry 90 vuotta. Ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlaistun-
to pidettiin 16.–17.6.2017 Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Tähän 9. istuntoon osallistui 
193 ulkosuomalaisyhteisöä 21 maasta, 260 maailmalla asuvaa ulkosuomalaista, mikä teki is-
tunnosta USP:n historian 3. suurimman. 
     Istunto käsitteli ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiä aloitteita. Sihteeristön yhdistettyä 74 aloit-
teesta samankaltaiset meni istunnon käsiteltäväksi 55 aloitetta. Täysistunnon lähetettyä yh-
den aloitteen valiokuntaan hyväksyi vuoden 2017 istunto yhteensä 56 päätöslauselmaa. Pää-
töslauselmien taustat on laadittu yhteistyössä aloitteentekijöiden ja Suomi-Seura ry:n henkilö-
kunnan kanssa.
    Ulkosuomalaisparlamentti on vaikutuskanava, joka liittää Suomeen maailmalla asuvat suo-
malaiset, joiden asioita se edistää. Parlamentti toimii ulkosuomalaisten yhteistyö- ja edunval-
vontafoorumina. Ulkosuomalaisyhteisöt voivat liittyä seuraamaan sen toimintaa ratifioimalla par-
lamentin säännöt. Jo 531 ulkosuomalaisyhteisöä 39 maasta on näin mukana tukemassa näkö-
kulmillaan julkishallinnon päätöksentekoa.
    Saavutettujen tulosten lista on pitkä ja monipuolinen. Esimerkkejä ovat kaksoiskansalaisuu-
den toteutuminen (2003), työeläkeverotuksen kevennys (2011), veteraanien kuntoutus kotimaas-
saan, mahdollisuus turvalliseen vanhuuteen suomen kielellä ulkomailla ja Suomi-koulujen toi-
mintaedellytysten tuki. Syyskuussa 2017 hallitus antoi eduskunnalle esityksen vaalilain muutta-
miseksi ulkosuomalaisten kirjeäänestyksen sallivaksi. Suomikin on siirtymässä ulkokansalais-
tensa tosiasiallisia äänestysmahdollisuuksia edistävien maiden joukkoon.
    Suomalaiset ovat kansainvälisempiä kuin koskaan. Ulkosuomalaisuus on yhä useammalle 
suomalaiselle arkipäivää: maailmalla asuu ainakin 1,6 miljoonaa ulkosuomalaista, joista noin 
300 000 on Suomen kansalaisia ja runsas 242 000 äänioikeutettuja. Pysyvä trendi on liikkuvuu-
den, maastamuuton ja paluu-/maahanmuuton lisääntyminen.
    Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kauden 2017–2020 erityiset päätavoitteet ovat:

            •  kirjeäänestyksen pikainen toteutus kansallisissa vaaleissa ja siihen liittyvä tiedotuskam-
             panja; 

            • sisäministeriön koordinaatiossa päivitetyn Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman 
            vuosille 2017–2021 edistäminen kaikilla hallinnonaloilla;

            •  ulkosuomalaisparlamentin toimintaedellytysten turvaaminen vakiinnuttamalla se lainsää-
            dännön piiriin;

         • Suomen ulkokansalaisilleen tarjoamien palvelujen saavutettavuuden korostaminen;

         • Suomi-koulujen ja suomalaisten koulujen toiminnan turvaaminen ja ulkosuomalais-
              ten lasten ja nuorten äidinkielen ja kulttuurin tukeminen (lisäämällä Suomi-koulujen mo-
            mentille määräraha pysyvästi, luomalla Suomi-kouluille oma momentti valtion budjet- 
            tiin ja ulottamalla valtionavustus alle 3-vuotiaiden suomikoululaisten opetukseen);

         • ulkosuomalaisille tarjottujen suomalaisten viestintäpalveluiden ja heille suunnatun
            tiedottamisen tarjonta sekä Ylen ohjelmien saatavuus eri puolilla maailmaa;

         • ulkosuomalaisten järjestötoiminnan tukeminen ja verkottumisen edistäminen kiintei-
            den suhteiden vaalimiseksi Suomeen, opetus- ja kulttuuriministeriön jatkaessa Suo-
            mi-Seura ry:n toimintaedellytysten turvaamista.
   
Pöytäkirja, päätöslauselmat, osallistujaluettelot, eduskunnan puhemiehen avajaispuhe ja ope-
tusministerin juhlapuhe sekä muuta tietoa istunnosta ovat ulkosuomalaisparlamentin internet- 
sivulla www.usp.fi – Istunto 2017.
                                                                  Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö 2017–2020
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I POLIITTISIA JA VIRALLISIA ASIOITA 
    KOSKEVAT PÄÄTÖSLAUSELMAT

1. Brexitin vaikutukset suomalaisiin

Britanniassa järjestettiin 23. kesäkuuta 2016 kansanää-
nestys maan EU-jäsenyydestä. Britit äänestivät tulisi-
ko Ison-Britannian pysyä Euroopan unionin jäsenenä 
vai irtautua siitä. Äänestäjistä 52 % äänesti Euroopan 
unionista irtautumisen puolesta ja 48 % EU-jäsenyy-
den puolesta. Britannia jätti virallisen eroanomuksen-
sa 29. maaliskuuta 2017. Tämä käynnisti Artikla 50:n 
mukaisen eroprosessin toimeenpanon, jota ei ole kos-
kaan ennen tehty. Brysselissä ylimääräinen Euroop-
pa-neuvosto hyväksyi tämän jälkeen suuntaviivat 27 
muun jäsenmaan kesken. 

Eurooppa-neuvoston eli EU:n valtionpäämiesten ta-
paamisen suuntaviivat sisältävät neuvottelujen periaat-
teet ja yleiset kannat. Niitä päivitetään koko ajan, eli ti-
lanne muuttuu keskustelujen edetessä. (Vapaasti lai-
naten ulkoasiainministeriön eurooppatiedotus.fi: Kysy-
myksiä ja vastauksia Ison-Britannian EU-erosta). Neu-
vottelut kestävät kaksi vuotta, mutta niitä voidaan tar-
vittaessa pidentää kaikkien jäsenmaiden suostumuk-
sella. Sopimus edellyttää Euroopan parlamentin mut-
ta myös brittiparlamentin hyväksyntää.

Suomen kannat linjaa hallituksen EU-ministerivalio-
kunta, ja eduskunta osallistuu niiden muodostamiseen. 

Britannian lähtö tulee vaikuttamaan EU:n tulevai-
suuteen, mutta skenaarioita on useita. Britannia on 
Suomen 7. tärkein kaupankäyntimaa. Britannia itse 
pyrkii siihen, että se voi tulevaisuudessa päättää ket-
kä pääsevät sinne asumaan, töihin tai esim. opiskele-
maan. Neuvotteluprosessi on hidas. Toistaiseksi kaik-
ki jatkuu ennallaan. Brexit-asiantuntija-arvioiden mu-
kaan, kahteen vuoteen ei Suomenkaan kansalaisten 
elämässä tule tapahtumaan muutoksia. Epätietoisuut-
ta kansalaisten perusoikeuksien jättämisestä neuvot-
teluvalttien joukosta lisää se, että selkeästi EU-kansa-
laistenkin asemasta Britanniassa keskustellaan vasta-
vuoroisesti.

Aloitteen tekijät ovat huolissaan siitä, miten Brexit 
vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan Isossa-Britanniassa 
asuvien suomalaisten asemaan. Maassa asuvien suo-
malaisten perheiden keskuudessa vallitsee pelko per-
heen hajoamisesta perheenjäsenten erilaisen kohtelun 
seurauksena. Ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroo-
pan alue on kiinnostunut siitä, miten Suomen hallitus 
on sitoutunut ajamaan asiaa.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kannustaa Suomen vi-
ranomaisia ja hallitusta ajamaan Isossa-Britanni-
assa asuvien suomalaisten ja heidän perheiden-

sä etuja ja tiedottamaan tilanteesta säännöllises-
ti Brexitin edetessä. Sihteeristön ja puhemiehis-
tön tulee tuoda esiin Isossa-Britanniassa asuvien 
suomalaisten näkökannat viranomaiskeskusteluis-
sa Suomessa. 

2. Kirjeäänestys

Ulkosuomalaiset ovat pyrkineet liki 20 vuotta saamaan 
oikeuden äänestää kirjeitse kansallisissa vaaleissa. 
Kirjeäänestyslakiesitys menee eduskuntaan syksyllä 
2017, ja lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2018. 
Näin ensimmäiset kirjeäänestysvaalit voidaan halli-
tuksen koko hallituskautta koskevan kehysriihipäätök-
sen mukaan pitää jo keväällä 2019, jolloin on edus-
kuntavaalit. 

Ulkosuomalaisten matalan äänestysaktiivisuuden 
syinä ei tutkimusten mukaan ole kiinnostuksen puute, 
vaan ensisijainen syy on ollut tosiasiallisen äänen käy-
tön mahdottomuus esimerkiksi pitkien äänestysmatko-
jen takia. Toinen merkittävä syy on ollut itse koettu tie-
don puute koskien vaaliehdokkaita. 

Kirjeäänestyslakiesityksen lausuntokierroksella ke-
väällä 2017 oikeusministeriö sai arvokasta palautet-
ta mahdollisista kirjeäänestysvaalien onnistuneeseen 
järjestelyyn vaikuttavista tekijöistä. Kesäkuussa 2017 
eduskunta kokoontui muuttamaan lakia Suomen Pos-
tista, muutosten salliessa muun muassa kirjepostin 
kannon harventumisen. Tämän kaltaiset kirjeäänes-
tysvaalien käytännön logistiikan haasteet ovat hoidet-
tavissa hyvällä suunnittelulla. 

Hyvän tiedotuksen suunnittelu on osa onnistunutta 
ensi kokeilua, kun Suomessa vihdoin astuu voimaan 
laki, joka sallii 242 096 (vuonna 2015) äänioikeutetun 
ulkosuomalaisen tosiasiallisen vaaleihin osallistumi-
sen. Ennen kirjeäänestyksen voimaantuloa tarvitaan 
tehokas ulkosuomalaisiin kohdistuva informaatiokam-
panja. Tämä on tärkeää etenkin ajatellen vanhemman 
ikäpolven tai heikomman kielitaidon omaavia ihmisiä, 
heitä joilla ei ole nettiyhteyttä tai – vaikka lapset ovat 
heille koneen hankkineet – ovat epävarmoja ja koke-
mattomia sen käyttämisessä.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että ennen kir-
jeäänestyksen voimaantuloa Suomen valtio järjes-
tää siitä tehokkaan ja selkokielisen tiedotuskam-
panjan hyödyntäen kotimaista ja ulkosuomalaista 
mediaa monikanavaisesti. Tietoa tulee myös jakaa 
Suomi-seuroille, suomalaisille seurakunnille, Suo-
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mi-kouluille ja kaikille muille mahdollisille järjes-
töille, jotka siten voivat välittää tietoa jäsenilleen.

3. Yhteispohjoismaiset suurlähetystöt
    

Pohjoismaiden neuvosto on virallisen pohjoismaisen 
yhteistyön parlamentaarinen elin. Pohjoismaiden neu-
vosto perustettiin vuonna 1952. Neuvostossa on 87 va-
littua jäsentä Tanskasta, Suomesta, Islannista, Norjas-
ta ja Ruotsista sekä Färsaarilta, Grönlannista ja Ahve-
nanmaalta. Pohjoismaiden ministerineuvosto on Poh-
joismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjois-
maiden ministerineuvosto pyrkii yhteispohjoismaisiin 
ratkaisuihin, joilla on selkeitä myönteisiä vaikutuksia 
kansalaisiin kaikissa Pohjoismaissa.

Pohjoismaiset suurlähetystöt ovat entuudestaan toi-
mineet yhdessä Berliinissä. Siellä sijaitsee viiden Poh-
joismaan yhteinen Saksan-suurlähetystö. Suurlähe-
tystökortteli otettiin käyttöön 20.10.1999. Ruotsin val-
tion kiinteistölaitos ilmoitti 7.2.2017, että laitos oli saa-
nut tehtäväkseen laatia esityksen Ruotsin, Norjan ja 
Suomen yhteisestä pohjoismaisesta suurlähetystös-
tä Hanoin kaupunkiin, joka sijaitsee Vietnamissa. Tä-
män lisäksi Ruotsi ja Suomi jakavat yhteisen suurlähe-
tystörakennuksen Pristinan kaupungissa Kosovossa. 

Suomella on suurlähetystöjä 76 maassa, Ruotsilla 
98 maassa, Norjalla 81 maassa, Tanskalla 60 maas-
sa ja Islannilla 22 maassa. Jos pohjoismaisia suurlä-
hetystöjä saataisiin enemmän, niiden myönteisenä vai-
kutuksena olisi maailmanlaajuisesti suurempi yhteis-
pohjoismainen edustus. Joissakin maissa ulkosuo-
malaiset joutuvat matkustamaan muihin maihin hoi-
tamaan ulkomaalaisasioitaan. Tämän esityksen myö-
tä ulkosuomalaisten yhteydet suomalaisiin edustustoi-
hin helpottuisivat. 

Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton mielestä poh-
joismaiden yhteistyön vahvistaminen on nyt erittäin 
ajankohtaista, ja samalla pitäisi perustaa lisää yhteis-
pohjoismaisia suurlähetystöjä sekä kehittää yhteistyö-
tä entistä tiiviimpään suuntaan olemassa olevissa poh-
joismaisissa suurlähetystöissä.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että asia ei kuu-
lu sen toimivaltaan. Ulkosuomalaisparlamentti kui-
tenkin korostaa yhteispohjoismaisen yhteistyön 
tärkeyttä. 

4. Suomen ja Ruotsin yhteinen kahden-
välinen katselmus kielikysymyksessä 

Ruotsin suomenkielinen väestö, eli ruotsinsuomalai-
set, lukeutuu maan kansallisiin vähemmistöihin vuo-
desta 2000, ja suomen kieli on maan kansallinen vä-
hemmistökieli. Ruotsin väestöstä 420 000 henkilöä pu-

huu suomea (4,2 %), ja lähemmäs miljoonalla asuk-
kaalla Ruotsissa on suomalainen tausta (10 %). Suo-
men kieltä ei lasketa Ruotsissa maahanmuuttajakielek-
si, vaan suomea on maassa aina puhuttu. Ruotsinsuo-
malaisten nuorten liitto haluaisi, että Ruotsi ja Suomi 
yhä suuremmassa määrin toisivat esille, että suomen 
ja ruotsin kieli ovat näille kahdelle valtiolle yhteisiä kie-
liä. Ulkosuomalaisparlamentin on tuettava kaikkia ulko-
suomalaisia, mutta parlamentin tehtäviin täytyy myös 
kuulua yksittäisten ulkosuomalaisyhteisöjen tukemi-
nen, ottaen huomioon heidän tarpeensa ja toiveensa.

Neljän vuoden välein Yhdistyneet kansakunnat (YK) 
suorittaa niin kutsutun yleisen määräaikaiskatselmuk-
sen (Universal Periodic Review), jossa arvioidaan, mil-
lä tavoin jäsenmaat kunnioittavat ihmisoikeuksia. YK:n 
ihmisoikeusneuvosto vastaa raportoinnista ja vierailee 
kussakin maassa tapaamassa kansalaisyhteiskunnan 
edustajia. Lisäksi neuvosto tapaa hallitusten edusta-
jia, jotka puolestaan saavat kuvailla ihmisoikeuksien 
eteen tehtävää työtä omassa maassaan. Tämän jäl-
keen neuvoston jäsenmaat antavat tarkastetuille val-
tioille suosituksia uudistuksista. Euroopan neuvosto 
suorittaa vastaavanlaisen tarkastuskierroksen, jonka 
puitteissa selvitetään, miten jäsenmaat käytännössä 
suojelevat kansallisia vähemmistökieliään sekä kan-
sallisia vähemmistöjään. 

Ruotsi ja Suomi ovat naapurimaita ja samalla hyviä 
ja läheisiä yhteistyökumppaneita. Maidemme välillä on 
erityisen vahvat siteet, ja lisäksi Ruotsin ja Suomen vä-
linen pohjoismainen yhteistyö on hyvin ainutlaatuista. 
Suomen ja ruotsin kieli ovat siis valtioillemme yhteisiä, 
ja tämän takia haluaisimme, että kehitetään käytännöt 
yhteiselle kahdenväliselle katselmukselle ja raportoin-
nille, jotta voitaisiin tarkastella, millä tavoin kumman-
kin maan hallitus edistää ruotsin kielen aseman kehit-
tämistä Suomessa kuten myös suomen kielen aseman 
kehittämistä Ruotsissa. Juuri siitä syystä, että naapu-
risuhteet maidemme välillä ovat niin hyvät, tämä olisi 
loistava tapa lisätä maidemme sitoutumista, jotta voi-
simme vahvistaa kummankin maan enemmistökielen 
asemaa naapurimaassa. Haluaisimme kyseisen kat-
selmuksen sisältävän kuvauksen siitä, mitä kumpikin 
maa on tehnyt vahvistaakseen omaa enemmistökiel-
tään naapurimaassa, sekä kummankin maan suositu-
sesityksiä toiselle. 

Uskomme ja toivomme, että tämä voisi kohentaa 
toisaalta ruotsin kielen asemaa Suomessa ja toisaal-
ta suomen kielen asemaa Ruotsissa. Meidän täytyy 
pyrkiä lisäämään mielenkiintoa vastaavia kysymyksiä 
kohtaan kummankin maan ulkoasiainministeriössä, sa-
malla kun varmistamme, että kielikysymys nostetaan 
tärkeämpään asemaan Ruotsin ja Suomen kahdenvä-
lisellä agendalla.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että aloite on sen 
toimivallan ulkopuolella.  
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II KANSALAISUUSASIOITA KOSKEVAT
   PÄÄTÖSLAUSELMAT

5. Suomen pitkät viisumit myös ulko-
suomalaisyhteisöjen suosittelukirjeellä

Ehdotetaan Suomen ulkoasiainministeriölle, että Suo-
men pitkän viisumin voisi saada Venäjällä ulkosuoma-
laisparlamentin säännöt ratifioineen ulkosuomalaisyh-
teisön suosittelukirjeen perusteella. Lisätietoja Venä-
jän kansalaisen viisumin hakemista Suomeen: http://
visa.finland.eu

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö tulee kes-
kustelemaan ulkoasiainministeriön kanssa Suo-
men ja Venäjän välisten pitkien viisumien myön-
tämisperusteista. 

6. Suomen kansalaisten lähisukulaisten 
ilmaiset ja pysyvät viisumit –
Бесплатные и бессрочные визы для 
близких родственников гражданина 
Финляндии

Ehdotetaan, että Suomen kansalaisen lähisukulaiset 
(sisarukset) saisivat viisumin ilmaiseksi ja pysyvästi. 

Venäjän kansalainen voi saada ilmaisen viisumin, 
jos matkan tarkoitus on esimerkiksi tieteellinen yhteis-
työ, omiin opiskeluihin liittyvä opintomatka, ystävyys-
kaupunkien viralliseen vaihto-ohjelmaan osallistumi-
nen tai Suomessa asuvan lähisukulaisen luona vierai-
lu. Matkan tarkoituksesta ja mahdollisesta sukulaisuus-
suhteesta on esitettävä kirjallisia todisteita. Euroopan 
yhteisön ja Venäjän federaation välisessä sopimukses-
sa viisumien myöntämisen helpottamisesta todetaan 
(Artikla 6): Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapau-
tetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta: a) Ve-
näjän federaation tai jäsenvaltioiden alueella laillisesti 
oleskelevien Euroopan unionin tai Venäjän federaati-
on kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset: puo-
lisot, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huolta-
jat, isovanhemmat ja lapsenlapset.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö tulee kes-
kustelemaan ulkoasiainministeriön kanssa Suo-
men ja Venäjän välisten pitkien viisumien myöntä-
misperusteista myös sisarusten suhteen. 

7. Suomen suurlähetystöjen ja ulkomaan-
edustustojen valtuuttaminen ja velvoitta-
minen ottamaan vastaan ja välittämään ul-
komailla asuvien Suomen kansalaisten si-
viilisäädyn, perhetapahtumien ja kansalai-
suuden muutokset 

Suomen maistraatin ohjeet ulkosuomalaisille: www.
maistraatti.fi/fi/Palvelut/ohjeita_ulkosuomalaisille/

Asuessaan ulkomailla Suomen kansalaisen hen-
kilö- ja asumistiedot säilyvät ajantasaisina Suomes-
sa vain, jos hän itse huolehtii muuttuneiden tietojensa 
ilmoittamisesta Suomeen. Ilmoitus muuttuneista tie-
doista (mm. avioliitto, avioero, lasten syntymä) lähe-
tetään Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksik-
köön, PL 26, 68601 Pietarsaari, tai viimeisen kotikun-
nan maistraattiin tai lähimpään Suomen edustustoon 
nykyisessä asuinmaassa. Kyselyjä henkilötietomuu-
toksista voi lähettää osoitteeseen:

international@maistraatti.fi
international@magistraten.fi
Kun tiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajanta-

saisia, on esimerkiksi passin saaminen nopeampaa.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti ehdottaa, että Suomen 
edustustot ja kunniakonsulaatit ulkomailla oikeu-
tetaan ottamaan vastaan ja välittämään ulkomailla 
asuvien Suomen kansalaisten siviilisäädyn, perhe-
tapahtumien ja kansalaisuuden muutokset.

8. Passisalkku Keski-Eurooppaan 
(Frankfurt)

 
ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Frankfurt-am-Mainiin tullaan sijoittamaan passi-
salkku, joten aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

9. Passisalkun käytön tehostaminen

Uudessa-Seelannissa ei ole Suomen suurlähetystöä 
eikä konsulaattia, missä passin uusiminen onnistuisi. 
Lähin paikka, jossa passiasioita voi hoitaa, on Canber-
ran suurlähetystö Australiassa. Koska passihakemus 
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on jätettävä henkilökohtaisesti tämä tarkoittaa loman 
ottamista töistä ja Canberraan matkustamista usein ko-
ko perheen voimin. Olemme vuosien "taistelun" jälkeen 
onnistuneet saamaan niin kutsutun liikkuvan passisal-
kun vierailemaan Aucklandissa. Ilomme oli kuitenkin ly-
hyt, kun selvisi, että kyseinen passisalkku on Aucklan-
dissa vain yhden päivän huhtikuussa. 

Ymmärrämme, että emme voi saada passisalkkua 
Aucklandiin moneksi kuukaudeksi kerrallaan, mutta 
edes viikko kerralla olisi jo huomattavasti järkevämpi. 
Monet Uudessa-Seelannissa asuvat ulkosuomalaiset 
hankkivat kaksoiskansalaisuuden pelkästään sen ta-
kia, että Suomen passin uusiminen on tehty niin han-
kalaksi. Paikallisen passin saa huomattavasti helpom-
min, sähköisen hakemuksen avulla, käymättä henkilö-
kohtaisesti missään. Passin uusiminen ulkomailla mak-
saa moninkertaisen hinnan verrattuna Suomessa uu-
sittuun passiin. Passin uusiminen on yksi tärkeimmis-
tä konsulipalveluista. 

Passisalkun tulee jatkossakin kiertää vuosittain 
USA:n sisäosissa, ja Suomen hallituksen aiemman 
päätöksen toteuttamista salkun kierrättämisestä tulee 
jatkaa. Myös pyydetään, että salkku kiertää maata tie-
tyn aikataulun mukaisesti. 

Australian suurlähetystössä on nyt passisalkku, jol-
la voi hoitaa passiasiat millä hyvänsä paikkakunnalla 
Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Salkku vierai-
lee harvoin kummassakaan maassa. 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että Suomen 
edustustoille, joilla on käytössä passisalkut, myön-
netään riittävät määrärahat niiden tehokasta käyt-
töä varten. Passisalkkujen tulee kiertää alueillaan 
säännöllisesti ja kattavasti eri paikkakunnilla/osa-
valtioissa/naapurimaissa. Passisalkun tulee olla 
käytössä yhdessä kohteessa pidempään kuin yh-
den päivän.

10. Passin uusiminen ja  siihen lisättävät 
vanhan passin käyttämättä jääneet 
kuukaudet

Suomen passi myönnetään viideksi vuodeksi. Monet 
valtiot vaativat maahantulijalta, että hänen passinsa 
on voimassa kaksi–kuusi kuukautta maahan tulon jäl-
keen. Passin uusiminen ulkomailla on hankalaa ja kal-
lista. Tästä syystä monet ulkosuomalaiset uusivat pas-
sinsa loman aikana Suomessa jopa monia kuukausia 
ennen vanhan passin vanhenemista. Näin he menet-
tävät vanhan passin jo maksetut kuukaudet. 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on käytäntö, että 
vanhan passin käyttämättömät kuukaudet lisätään uu-
teen passiin aina kuuteen kuukauteen saakka.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että passin uu-
simisen yhteydessä passin voimassaoloaikaa pi-
dennetään sillä aikavälillä, joka jää käyttämättä van-
hasta passista. Enimmäismääräksi voitaisiin mää-
rätä kuusi kuukautta.

11. Passin voimassaoloajan pidentäminen 
10 vuodeksi

Aiheesta on tehty päätöslauselmat 4/2010, 9/2012 ja 
12/2015. 

Sisäasiainministeriön poliisiosasto vastaa biomet-
risten passien valmistamisesta ja säännöstelystä. Syyt 
siihen, miksi kymmenen vuoden passia ei voida ottaa 
käyttöön, on kirjattu hallituksen esitykseen 85/2014, 
jotka ovat: 

1) tunnistaminen: mitä vanhempi kuva on, sitä epä-
luotettavampaa on sekä silmämääräinen että koneelli-
nen kasvontunnistus, 

2) tietoturva: sirun tietoturva saattaisi vanhentua 
ennen elinkaaren loppua ja 

3) väärinkäytösten estäminen: lyhyemmällä voi-
massaoloajalla varmistetaan uuden kehittyneen tek-
nologian käyttöönotto passikirjojen fyysisten turvate-
kijöiden osalta. Sirun kestävyys ei ole tässä keskei-
nen kysymys. Jotkin maat myöntävät kymmenen vuo-
den sirullisia passeja. 

Poliisiosaston lausunnon mukaan sirujen valmistaja 
takaa sirun toimivuuden viideksi vuodeksi. Asiantunti-
joiden mukaan nykyisellä tekniikalla siru kestää enim-
millään seitsemän vuotta. Passin voimassaolon piden-
nys otetaan harkittavaksi heti, kun sirujen tekniikka ke-
hittyy ja valmistajat voivat taata pidemmän kestoajan. 
Monessa maassa, jossa biometrinen tekniikka on käy-
tössä, passit ovat kuitenkin pysyneet kymmenvuotisi-
na. Tällaisia maita ovat muun muassa Kanada, Rans-
ka, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Malta, Puola, 
Slovakia, Slovenia, Espanja, Tanska, Australia, Norja 
ja Yhdysvallat.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa sisäministeri-
ön poliisiosastoa jatkamaan aktiivisesti selvitys-
työtä, jotta Suomen passi voidaan myöntää kym-
meneksi vuodeksi.

12. Maksu kansalaisuuden 
määrittämisestä Maahanmuuttovirastoon

Maahanmuuttovirasto määrittää viranomaisen tai 
asianosaisen pyynnöstä kansalaisuusaseman, jos 
asialla on merkitystä Suomen kansalaisuuden ole-
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massaolon tai siihen liittyvän oikeuden tai velvollisuu-
den kannalta, viranomaisen henkilörekisterissä ole-
van merkinnän oikeellisuuden, ulkomaalaisen Suo-
messa oleskelun taikka muun näihin verrattavissa ole-
van syyn kannalta.

Kansalaisuusasemalla tarkoitetaan henkilön nykyis-
tä ja entistä kansalaisuutta, kansalaisuudettomuutta 
ja tuntematonta kansalaisuutta. Kansalaisuusaseman 
määrittämistä voi pyytää henkilö itse tai viranomainen.

Voit pyytää Maahanmuuttovirastoa määrittämään 
kansalaisuusasemasi, jos esimerkiksi

• haluat selvittää, oletko Suomen kansalainen
• väestötietojärjestelmässä oleva kansalaisuus-

tietosi ei ole oikein (kansalaisuutesi on muu kuin väes-
tötietojärjestelmään rekisteröity tieto)

• haluat selvittää huollossasi olevan lapsen kan-
salaisuuden.

Kansalaisuuden määrittäminen on maksullinen. 
Viranomaisen (poliisi, maistraatti, edustusto) tulee 

pyytää määrittämistä, jos henkilön kansalaisuustie-
to saattaa olla väestötietojärjestelmässä väärin tai se 
ei ole ajantasainen. Viranomaiselle määrittäminen on 
edellä mainitussa tapauksessa maksuton.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti ei ota kantaa aloittee-
seen ja toteaa, että kyseessä on mahdollisesti yksit-
täistapaus. Maahanmuuttovirasto ilmoittaa sivuil-
laan, että viranomaisen (poliisi, maistraatti, edus-
tusto) tulee pyytää kansalaisuuden määrittämistä, 
jos henkilön kansalaisuustieto saattaa olla väestö-
tietojärjestelmässä väärin tai se ei ole ajan tasalla. 

13. Apostille

Yhdysvaltojen kansalaisuuden rekisteröiminen Suo-
men viranomaisille oli aiemmin sujuvampaa, kun Suo-
men edustustot, mukaan lukien kunniakonsulit, saivat 
todistaa oikeaksi USA:n viranomaisten hyväksymän 
todistuksen. Toivotaan oikeaksi todistamisen helpot-
tamista.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että Suomen 
edustustojen ja kunniakonsulaattien ulkomailla tu-
lee saada oikeus todistaa alkuperäiset viralliset 
asiapaperit oikeiksi ja toimittaa ne eteenpäin Suo-
men viranomaisille.

14. Ulkosuomalaisen Suomen 
kansalaisuuden ehdot

  
Suomen kansalaisuuden säilyttäminen 22-vuotiaana 

(nykyinen tilanne):
Jos olet sekä Suomen että jonkin toisen valtion kan-

salainen, saatat menettää Suomen kansalaisuuden au-
tomaattisesti 22-vuotiaana. 

Menetät Suomen kansalaisuuden automaattisesti, 
kun täytät 22 vuotta, jos

•   sinulla on  Suomen  kansalaisuuden lisäksi jon-                        
kin toisen valtion kansalaisuus ja

•   sinulla ei ole ollut riittävää yhteyttä Suomeen.
Jos menetät kansalaisuuden automaattisesti, lap-

sesi ei menetä samalla Suomen kansalaisuutta.
Riittävä yhteys Suomeen takaa Suomen kansalai-

suutesi säilymisen. Yhteytesi Suomeen on riittävä, jos
•   olet syntynyt  Suomessa ja kotikuntasi  on Suo-

messa, kun täytät 22 vuotta tai
•   olet asunut Suomessa tai muussa Pohjoismaas-

sa (Islanti, Norja, Ruotsi ja Tanska) yhteensä seitse-
män vuotta ennen kuin täytät 22 vuotta tai

•   olet 18–21-vuotiaana hakenut Suomen passia 
tai saanut Suomen passin tai

•   suorittanut tai parhaillaan suoritat Suomessa va-
rusmies- tai siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista 
asepalvelusta tai

•  saanut Suomen kansalaisuuden hakemuksesta 
tai ilmoituksesta tai

•  ilmoittanut Suomen edustustolle ulkomailla tai 
maistraatille Suomessa, että haluat säilyttää kansa-
laisuutesi. Et voi tehdä ilmoitusta kunniakonsulaatille 
tai Maahanmuuttovirastolle. Ilmoitus on vapaamuotoi-
nen ja se tulee tehdä kirjallisena.

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa kansalaisuuden me-
nettämisen uhasta ja mahdollisuudesta säilyttää kan-
salaisuus sellaisille Suomen kansalaisille, joilla on ol-
lut kotikunta Suomessa alle seitsemän vuotta.

Ilmoitus lähetetään vuosittain sinä vuonna 18 vuot-
ta täyttäville henkilöille, joiden osoite löytyy väestötie-
tojärjestelmästä. Siksi on tärkeää, että tietosi ovat ajan 
tasalla väestötietojärjestelmässä. Voit tarkistaa tieto-
si viimeisen Suomessa olleen kotikuntasi maistraatis-
ta. Jos kotikuntasi ei ole tiedossa, voit pyytää tietojen 
tarkistusta Pietarsaaren maistraatista. Maistraatti mer-
kitsee Suomen kansalaisuuden automaattisen säilyt-
tämisen ja menettämisen väestötietojärjestelmään ja 
ilmoittaa merkinnästä sinulle.

Jos olet menettänyt Suomen kansalaisuuden 
22-vuotiaana, koska sinulla ei ole ollut riittävää yh-
teyttä Suomeen, voit saada kansalaisuuden takaisin 
ilmoituksesta. Ilmoituksen käsittelystä peritään käsit-
telymaksu.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että kansalai-
suuslakia muutetaan niin, että syntyperäinen Suo-
men kansalainen, joka on myös jonkin toisen val-
tion kansalainen, säilyttää automaattisesti Suomen 
kansalaisuuden. Tällöin hänen ei enää tarvitse to-
distaa riittävää yhteyttä Suomeen, eikä hänen tar-
vitse ilmoittaa Suomen viranomaisille 22. ikävuo-
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teen mennessä, että hän haluaa säilyttää Suomen 
kansalaisuuden.

15. Suomen kansalaisuus ilmoituksesta 
entisen Suomen kansalaisen lapsille ja 
näiden alaikäisille lapsille

Vuonna 2003 voimaan tulleessa kansalaisuuslain 60 
§:ssä oli siirtymäsäännös entisen Suomen kansalaisen 
määräajassa tehtävästä kansalaisuusilmoituksesta. 
Säännöksen mukaan henkilö, joka oli menettänyt Suo-
men kansalaisuuden saadessaan jonkin toisen maan 
kansalaisuuden, saattoi hakea sitä takaisin ilmoitus-
menettelyllä ilman Suomessa asumisen edellytystä. 
Mahdollisuus hakea uuden kansalaisuuden saamisen 
myötä menetettyä Suomen kansalaisuutta koski myös 
entisten ja nykyisten Suomen kansalaisten jälkeläisiä 
siinäkin tapauksessa, että heillä ei olisi Suomen kan-
salaisuutta koskaan ollut. Laissa määritelty siirtymäai-
ka oli 1.6.2003–31.5.2008. 

Siirtymäajan jälkeen entinen Suomen kansalainen 
voi saada Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoituk-
sesta. Myös alaikäinen huollossasi oleva lapsi saa sa-
malla Suomen kansalaisuuden, jos hän on ilmoituk-
sessasi kanssahakijana. Jos Suomen kansalaisuut-
ta haetaan ainoastaan alle 18-vuotiaalle lapselle (lap-

si päähakija), hänen tulee olla entinen Suomen kan-
salainen. Lapsen ilmoituksen voi laittaa vireille ainoas-
taan lapsen huoltaja.

Et kuitenkaan voi saada Suomen kansalaisuutta ta-
kaisin ilmoituksella, jos olet menettänyt sen siksi, et-
tä olet antanut vääriä tietoja aikaisemmassa kansa-
laisuushakemuksessasi ja siten saanut kansalaisuu-
tesi väärin perustein. Et voi saada Suomen kansalai-
suutta takaisin ilmoituksella myöskään silloin, jos olet 
menettänyt sen isyyden kumoamisen perusteella. Et 
myöskään voi saada Suomen kansalaisuutta ilmoi-
tuksesta vain sillä perusteella, että olet entisen Suo-
men kansalaisen jälkeläinen. Jos haluat selvittää, olet-
ko itse nykyinen tai entinen Suomen kansalainen, voit 
pyytää Maahanmuuttovirastolta kansalaisuusasema-
si määrittämistä.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että kansalai-
suuslakia muutetaan siten, että syntyperäisten en-
tisten ja nykyisten Suomen kansalaisten aikuiset 
lapset (18 vuotta täyttäneet) sekä heidän alaikäiset 
lapsensa voivat saada ilmoitusmenettelyllä Suo-
men kansalaisuuden.

III SENIORIASIOITA KOSKEVAT
        PÄÄTÖSLAUSELMAT

16. Palvelutalo ulkosuomalaisille Helsingin 
seudulle ja suomalaisten seniorien 
avuntarpeen koordinointi

Suomessa tuki- ja palveluasumista sekä tehostettua 
palveluasumista tuottavat kunnat, järjestöt ja yksityi-
set yrittäjät. Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mu-
kaisia sosiaalipalveluja, joiden järjestämisestä vastaa 
kunta. Koska vanhustenhuolto on Suomessa kunti-
en ja kaupunkien vastuulla ja palveluja tarjotaan vain 
oman paikkakunnan asukkaille, ei paluumuuttajavan-
hus voi ennen Suomeen muuttoaan anoa palvelutalo- 
tai seniorikotipaikkaa kunnallisesta hoitojärjestelmäs-
tä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyy 
maakunnille vuoden 2019 alusta, jolloin vastuu pal-
veluiden järjestämisestä siirtyy maakunnille. Sote-uu-
distus tulee sisältämään valinnanvapauden yksityisen 
tai julkisen palveluntarjoajan välillä. Vanhusten mää-
rä lisääntyy tulevina vuosina, ja jo nyt palvelutalopai-
koista on monilla paikkakunnilla pulaa. Yksityiset pal-
veluasumista tarjoavat yhtiöt ja säätiöt ovat lisänneet 
palveluasuntotuotantoaan viime vuosina lisääntyneen 
tarpeen johdosta. Pääkaupunkiseudun palvelutaloihin 

on yleensä jonotuslista vapautuvista paikoista. Kau-
pungit ja kunnat sijoittavat vanhuksia myös yksityisiin 
palvelutaloihin ostopalveluna.

Suomeen paluumuuttaneet ikäihmiset ovat pää-
sääntöisesti sijoittuneet palveluasumisen piiriin osta-
malla ennen muuttoa oman palveluasumista tarjoavan 
asunto-osakkeen, tai he ovat paluumuuttaneet ensin 
omaan tai vuokra-asuntoon ja hakeutuneet myöhem-
min palveluasumisen piiriin.

Suomen Paluumuuttajat ry haki Raha-automaatti-
yhdistykseltä toistuvasti rahoitusta 90-luvun lopulla ja 
2000-luvun alkupuolella paluumuuttajien oman palve-
lutalohankkeen toteuttamiseksi. Hankkeeseen ei kui-
tenkaan myönnetty avustusta. Suomen Paluumuutta-
jat ry:n palvelutalohankkeen mallina käytettiin jossain 
määrin tanskalaisten paluumuuttajien senioriasumis-
yhteisöä Fredensborghusene, joka on ollut toiminnas-
sa 1960-luvulta lähtien. Fredensborghusene on sää-
tiön ylläpitämä.

Aloiteotsikolla Palvelutaloja ulkosuomalaisille pa-
luumuuttajille on tehty päätöslauselma vuoden 2012 
ulkosuomalaisparlamentin istunnossa. Päätöslausel-
man 12/2012 päätöslauselmateksti: ”Ulkosuomalais-
parlamentti ei ota kantaa itse aloitteeseen, mutta ke-
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hottaa sihteeristöä selvittämään paluumuuttajille tar-
koitettujen palvelutalojen erilaisia rahoitus- ja toteut-
tamismahdollisuuksia yhdessä yhteistyöstä kiinnostu-
neitten paluumuuttajayhdistysten sekä ulkosuomalais-
työtä tekevien tahojen kanssa.” 

Suomalaiset Seniorit Maailmalla -työryhmä selvit-
ti säätiöpohjaisen rahoituksen pohjalta perustettavan 
paluumuuttajille tarkoitetun palvelutalon perustamis-
mahdollisuuksia. Työryhmä kuitenkin totesi säätiön pe-
rustamisen olevan hallinnollisesti raskas, ja halukkaita 
säätiön hallinnoimiseen ei löytynyt. Suomalaiset Seni-
orit Maailmalla -työryhmän muodostavat Suomi-Seu-
ra ry, Suomen Kirkon ulkosuomalaistyö, Suomen Me-
rimieskirkko ry ja Siirtolaisuusinstituutti. 

Ikääntyvien ulkosuomalaisten tutkimus- ja kartoitus-
tarpeesta on olemassa aiemmissa istunnoissa laaditut 
seuraavat päätöslauselmat: 34/1998, 2/2000, 43/2002, 
42/2005 ja 16/2012.

34/1998 Kartoitus vanhenevien ulkosuomalaisten 
tilanteesta eri maissa, vanhenevien ulkosuomalaisten 
palvelu- ja tukimuodoista, viranomaisten kannanotto 
eläkeiässä olevien ulkosuomalaisten tukemisesta. Pää-
töslauselma: Ulkosuomalaisparlamentti pyytää valtio-
vallan kannanottoa eläkeiässä olevien ulkosuomalais-
ten tukemisesta. Samanaikaisesti pyydetään sihteeris-
töä jatkamaan vanhenevien ulkosuomalaisten tarpei-
den ja jo olemassa olevien palvelu- ja tukimuotojen 
kartoitusta eri maissa. Sihteeristöä pyydetään perus-
tamaan kaikkia ulkosuomalaisvanhuksia hoitavien lai-
tosten keskustiedosto ja päivittämään sitä.

2/2000 Ulkosuomalaisseniorien tilanteen tutkimus 
ja tarvittavat jatkotoimenpiteet. Päätöslauselma: Ulko-
suomalaisparlamentti kehottaa ulkosuomalaisyhteisöjä 
oma-aloitteeseen vanhustenhoidon kartoitustyöhön ja 
sihteeristöään jatkamaan edunvalvontatyötä ulkosuo-
malaisseniorien vanhustenhuollon järjestämiseksi ja 
turvaamiseksi viipymättä.

43/2002 Senioriulkosuomalaisten tutkimus. Päätös-
lauselma: Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että sih-
teeristö yhteistyössä Suomalaiset Seniorit Maailmal-
la -työryhmän kanssa selvittää kanavia ja rahoitus-
mahdollisuuksia, joiden avulla Siirtolaisuusinstituut-
ti voisi toteuttaa ulkosuomalaissenioreihin kohdistu-
vaa tutkimusta.

42/2005 Ulkosuomalaisvanhusten parissa tehtä-
vä tutkimustyö. Päätöslauselma: Ulkosuomalaisparla-
mentti esittää, että sihteeristö tutkisi mahdollisuuksia, 
joilla ulkosuomalaissenioreihin kohdistuvaa tutkimus-
työtä voidaan edistää ja sen tarjoamista mahdollisuuk-
sista tiedottaa Suomessa tutkimustyön motivoimiseksi.

16/2012 Ikääntyvien ulkosuomalaisten kuntoutus-
tarpeen kartoittaminen. Päätöslauselma: Ulkosuoma-
laisparlamentti ei ota kantaa itse aloitteeseen, mut-
ta kehottaa sihteeristöä selvittämään mahdolliset tut-
kimustyötä tekevät tahot, jotka olisivat kiinnostuneita 
kartoittamaan ikääntyvien ulkosuomalaisten kuntoutus-
tarpeen ja omakielisten palvelujen saatavuuden. Sa-
malla sihteeristöä pyydetään selvittämään näiden or-
ganisaatioiden halukkuus osallistua hankkeen rahoi-
tukseen tai rahoitushakemuksiin.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa puhemiehistöä 
ja sihteeristöä jatkamaan selvitystyötä paluumuut-
tajille tarkoitettujen palvelutalojen tai palvelutalo-
paikkojen tarpeista sekä erilaisista rahoitus- ja to-
teuttamismahdollisuuksista ja kartoittamaan mah-
dollisesta yhteistyöstä kiinnostuneet tahot. Samal-
la ulkosuomalaisparlamentti muistuttaa puhemie-
histöä ja sihteeristöä jatkamaan edunvalvontatyö-
tä ulkosuomalaisseniorien vanhustenhuollon jär-
jestämiseksi ja turvaamiseksi sekä raportoimaan 
selvityksen tulokset seuraavassa ulkosuomalais-
parlamentin istunnossa.

17. Opiskelija- ja työntekijävaihto vanhus- 
ja dementiahoidon alalla 
Ikääntyvien ulkosuomalaisten suomenkielisen hoidon 
tarpeista lähteviä päätöslauselmia on olemassa aiem-
missa istunnoissa laaditut seuraavat päätöslauselmat: 
1/2000, 44/2002, 44/2005, 48/2005 ja 28/2007. 

1/2000 Ulkosuomalaisseniorien hoitojärjestelmä 
suomalaisessa kulttuuriympäristössä. Päätöslausel-
ma: Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa ulkosuoma-
laisyhteisöjä oma-aloitteiseen yhteistyömahdollisuuk-
sien selvittämiseen asuinmaissaan sekä sihteeristöään 
jatkamaan aloittamaansa yhteistyötä ja edunvalvon-
taa ulkosuomalaisseniorien vanhuspalvelujen, erityi-
sesti suomenkielisten palvelujen, turvaamiseksi ja uu-
sien hankkeiden toteuttamiseksi. 

44/2002 Suomenkieliset sairaanhoito- ja kotihoi-
toharjoittelijat. Päätöslauselma: Ulkosuomalaisparla-
mentti kehottaa sihteeristöä jatkamaan aloitettua yh-
teistyötä Suomalaiset Seniorit Maailmalla -työryhmäs-
sä ja kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO:n 
kanssa suomenkielisten sairaanhoito- ja kotihoitohar-
joittelijoiden vaihto-ohjelman toteuttamiseksi ja sen ra-
hoituksen varmistamiseksi.

44/2005 Ulkosuomalaisyhdistysten ja terveydenhoi-
to-oppilaitosten yhteistyön kehittäminen. Päätöslausel-
ma: Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että erilaisten 
olemassa olevien ulkosuomalaissenioreihin kohdistu-
vien projektien ja harjoitteluohjelmien rahoituksen jat-
kuvuus on varmistettava niin, että niitä voidaan laajen-
taa kattamaan ulkosuomalaisyhteisöt mahdollisimman 
laaja-alaisesti ja kehottaa puhemiehistöä ja sihteeris-
töä jatkamaan eri yhteistyöhankkeiden ja rahoituska-
navien selvitystyötä. 

48/2005 Ulkosuomalaisseniorityön yhdyshenkilöt. 
Päätöslauselma: Ulkosuomalaisparlamentti kehot-
taa ulkosuomalaisyhteisöjä tutkimaan mahdollisuuk-
sia omien alueittensa seniorityön yhteyshenkilön ni-
meämiseksi. Lisäksi ulkosuomalaisparlamentti kehot-
taa puhemiehistöä ja sihteeristöä jatkamaan ulkosuo-
malaisseniorityöhön suunnattujen harjoitteluohjelmien 
ja projektien seurantaa ja pyrkimään tarkoituksenmu-
kaisten ja tarpeellisten ulkosuomalaisvanhustenhuol-
tomallien kehittämiseen ja toteuttamiseen.
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28/2007 Harjoittelijoiden saaminen ulkosuomalais-
ten seniorityöhön. Päätöslauselma: Ulkosuomalaispar-
lamentti kehottaa opetusministeriön korkeakouluyksik-
köä lisäämään Suomi-koti -harjoitteluohjelman rahoi-
tusta ja kehottaa sosiaali- ja terveydenhoitoalan oppi-
laitoksia tutkimaan mahdollisuuksia ulkosuomalaisse-
niorityön harjoitteluohjelmien aloittamiseksi. Ulkosuo-
malaisparlamentti myös kannustaa puhemiehiä ja sih-
teeristöä jatkamaan jo olemassa olevien päätöslausel-
mien pohjalta aloitettua työtä ulkosuomalaisseniorei-
den parissa tehtävän seniorityön ja vanhustenhoito-
alan harjoitteluohjelmien jatkamiseksi ja rahoituksen 
varmistamiseksi. 

Näitten päätöslauselmien pohjalta puhemiehistö 
ja sihteeristö ovat työskennelleet ulkosuomalaisseni-
oreiden parissa tehtävän seniorityön ja vanhustenhoi-
toalan harjoitteluohjelmien luomiseksi ja jatkamiseksi

Aikaisempien ulkosuomalaisparlamentin pää-
töslauselmien pohjalta vuoden 2004 alusta Suomi- 
Seura ry käynnisti sosiaali- ja terveydenhoitoalan 
(AMK) harjoitteluohjelman yhteistyössä kansainväli-
sen henkilövaihdon keskuksen CIMO:n kanssa. Oh-
jelman tavoitteena on antaa ulkosuomalaisvanhuksil-
le mahdollisuus saada suomen-/ruotsinkielistä hoitoa 
ja näin tukea ulkosuomalaisvanhusten hyvinvointia. 
Harjoittelijat ovat joko sosionomi- tai terveydenhoi-
toalan opiskelijoita ja heillä on takanaan vähintään 
vuoden opinnot. Harjoittelu lasketaan osaksi nuorten 
opintoja, joten oppilaitos valvoo harjoittelun toteutu-
mista. Tämä edellyttää, että harjoittelijalla on harjoit-
telupaikassaan ammattitaitoinen, ohjaava henkilö, jo-
ka on tarvittaessa myös yhteydessä harjoittelijan op-
pilaitokseen. Harjoittelujaksot Suomi-kodeissa kestä-
vät 3–6 kuukautta.

Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yh-
teistyön keskus CIMO yhdistyivät vuoden 2017 alusta 
uudeksi virastoksi, jonka nimi on Opetushallitus. Kan-
sainväliset harjoitteluohjelmat löytyvät edelleen CIMO:n 
verkkosivuilta osoitteesta www.cimo.fi. Suomi-kotihar-
joitteluohjelma kuuluu EDUFI-harjoittelun alaisuuteen. 
Suomi-koti harjoitteluohjelmaan on vuosittain kaksi eril-
listä hakua, jolloin CIMO julkaisee kuvaukset Suomi-ko-
deissa tarjolla olevista harjoittelupaikoista kotisivuil-
laan. Kuvausten perusteella opiskelijat voivat hakea 
harjoittelupaikkoja nettihaulla. CIMO:ssa tehdään har-
joittelijoiden esivalinta määräaikaan tulleiden hakemus-
ten perusteella, jonka jälkeen Suomi-kodille lähetetään 
tiedot ehdokkaista, joista harjoittelupaikan edustajat va-
litsevat harjoittelijan. Rahoituksen ohella oman haas-
teensa harjoitteluohjelmaan on tuonut myös opiskeli-
joiden innostaminen ulkomaanharjoitteluun ja kielitaito.

Euroopan unionin alueella Erasmus-ohjelman kaut-
ta löytyy erilaisia mahdollisuuksia harjoitteluun ja työs-
kentelyyn toisessa EU-maassa. Suomalaisilla sosiaa-
li- ja terveysalan oppilaitoksilla on myös omia kahden-
keskisiä harjoitteluohjelmia eri maissa sijaitsevien van-
hustenhuoltolaitoksien ja esimerkiksi senioreille palve-
luja tarjoavien ulkosuomalaisjärjestöjen kanssa. Oppi-
laitokset edellyttävät, että harjoittelupaikkaa tarjoava 
yhteisö järjestää harjoittelijalle ammattitaitoisen har-
joittelun ohjaajan. 

Työntekijöiden vaihtoon sosiaali- ja terveydenhoito-
aloilla vaikuttavat eri maiden työlupakäytännöt ja am-
matinharjoittamisluvat.

Vuoden 2000 USP:n istunnon päätöslauselmaan 
numero 9 (Sosiaali- ja terveydenhoitoalan työ- ja har-
joittelumahdollisuuksien tukeminen) antamassaan lau-
sunnossa sosiaali- ja terveysministeriö on todennut ole-
vansa valmis tukemaan toimenpiteitä, joilla sosiaali- ja 
terveysalan työntekijöiden ja opiskelijoiden työ- ja har-
joittelumahdollisuuksia ulkosuomalaisissa järjestöissä 
ja hoitolaitoksissa edistetään. Lausunnossa kuitenkin 
muistutetaan sosiaali- ja terveysalan pahenevasta työ-
voimapulasta.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että aloitteen pe-
rusajatuksen mukaista ulkosuomalaisvanhusten-
huollon tukemista edistetään jo olemassa olevien 
päätöslauselmien pohjalta. Ulkosuomalaisparla-
mentti esittää, että puhemiehistö ja sihteeristö jat-
kavat ulkosuomalaisvanhusten hoitoa edistävien 
harjoittelija- ja työntekijävaihtoa koskevien pää-
töslauselmien seurantaa ja raportointia.

18. Henkilön viimeinen tahto

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä ja käsittelyssä 
noudatettavista periaatteista säädetään henkilötieto-
laissa. Henkilötietolaki sallii henkilötietojen käsittelyn, 
jos käsittely johtuu laissa säädetystä velvoitteesta. La-
kia sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsitte-
lyyn sekä myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn sil-
loin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoi-
tus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa. 

Henkilötietolainsäädännön täytäntöönpanoa ohjaa 
ja valvoo tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietolainsäädännön säätämisen tarkoitukse-
na on ollut erityisesti ehkäistä tietotekniikan ja uuden 
teknologian käyttöön liittyviä tietosuojariskejä sekä var-
mistaa ja ohjata hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallin-
tatavan aikaansaamiseen. Sen vuoksi lain säännösten 
huomioonottaminen ja erityisesti suunnitelmallisuuden 
vaatimus on välttämätöntä huomioida, kun henkilötie-
tojen käsittelyä aiotaan toteuttaa automaattisen tieto-
jenkäsittelyn avulla. (Lähde: Tietosuojavaltuutetun toi-
misto. www.tietosuoja.fi)

Suomen edustusto saa ilmoituksen Suomen kan-
salaisen kuolemasta ulkomailla kyseisen maan viran-
omaiselta, matkatoimiston oppaalta tai kunniakonsu-
lilta. Edustusto ilmoittaa kuolemantapauksesta ulkomi-
nisteriölle, joka välittää tiedot edelleen poliisille Suo-
messa. 

Suomen kansalaisen kuollessa ulkomailla Suomen 
ulkomaanedustusto avustaa tarvittaessa vainajan hau-
taamiseen, tuhkaamiseen tai kotiuttamisen järjestä-
miseen liittyvissä toimenpiteissä vainajan lähiomais-
ten toiveiden mukaisesti. Jos vainajalla ei ollut vakuu-
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tusta, omaiset vastaavat kaikista kuluista. Kuoleman-
tapauksessa suomalainen matkustajavakuutus kattaa 
yleensä joko kotiutuskulut ulkomailta vainajan asuin-
paikkakunnalle Suomeen tai paikalliset hautauskulut. 
Vainajan kotiinkuljetus- ja hautajaisjärjestelyistä huo-
lehtii hautaustoimisto.

Hautaustestamentti on Suomen Hautaustoimisto-
jen Liitto ry:n kehittämä järjestelmä, jonka avulla tes-
tamentin tekijä voi määrätä omien hautajaistensa jär-
jestämisestä. Hautaustestamentti allekirjoitetaan ja to-
distetaan kuten tavallinenkin testamentti. Sitä tehdään 
kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen hautaustes-
tamentin tekijälle, toinen hautaustoimistolle. Hautaus-
testamenttiin liittyy aina hautaussuunnitelma, jossa 
testamentin tekijä voi yksilöidä haluamansa palvelut 
ja tuotteet. Hautaustestamentissa voi määrätä, että 
varat hautajaisiin otetaan testamentin tekijälle jääväs-
tä omaisuudesta tai siten, että varat talletetaan testa-
mentin tekijän tätä tarkoitusta varten avaamalle pank-
kitilille. Testamentin tekijä voi tehdä hautaustoimiston 
kanssa myös hautauksen ennakkotilaussopimuksen. 
Hänen kuoltuaan sillä hautaustoimistolla, jonka kans-
sa sopimus hautajaisten järjestämisestä on tehty, on 
oikeus nostaa varoja hautaussuunnitelman mukaisten 
hautajaisten toteuttamista varten. (Lähde: Hautaustoi-
mistojen Liitto)

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa sihteeristöä 
jatkamaan tiedottamista erityisesti seniori-ikäisille 
ulkosuomalaisille heidän mahdollisuuksistaan var-
mistaa oman viimeisen tahdon toteutuminen. Sa-
malla ulkosuomalaisparlamentti kehottaa sihtee-
ristöä selvittämään ja kehittämään mahdollisuuk-
sia, joiden kautta voidaan edistää täysi-ikäisten ul-
kosuomalaisten viimeisen tahdon toteuttamista.

19. Sairausvakuutuksen periminen 
vakituisesti ulkomailla asuvilta 
ulkosuomalaisilta eläkeläisiltä

Suomessa vakuutetun sairaanhoitomaksu on noin 1,5 
prosenttia verotettavan tulon määrästä. Sairaanhoito-
maksun voi pyytää poistamaan, jos Kela myöntää to-
distuksen siitä, että henkilö ei ole Suomessa vakuu-
tettu eikä Suomen tarvitse korvata sairaanhoitokuluja 
uudelle asuinvaltiolle. 

Euroopan unionin maista ulkomaille vakituisesti 
asumaan muuttavien eläkeläisten sairaanhoidon kor-
vaaminen siirtyy toiseen EU-maahan, jos eläkeläisel-
lä on oikeus eläkkeeseen myös siinä EU-maassa, jo-
hon hän muuttaa. Jos oikeutta eläkkeeseen uudessa 
asuinmaassa ei ole, säilyy eläkeläisen sairaanhoidon 
kustannusten korvausvelvollisuus entisellä asuinmaal-
la (esimerkiksi  Suomella) perustuen EU:n sosiaalitur-
va-asetukseen 883/2004. Myös ETA-maissa ja Sveit-
sissä vakituisesti asuvilta eläkeläisiltä peritään sairaan-

hoitomaksu Suomessa, jos Suomen on korvattava sai-
raanhoitokulut uudelle asuinvaltiolle. Ulkosuomalaiset 
eläkeläiset eivät maksa sairaanhoitomaksua Suomel-
le silloin kun he asuvat vakituisesti Euroopan unionin, 
ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolisissa maissa.

Suomeen sairaanhoitomaksua maksavat ulkosuo-
malaiset eläkeläiset saavat Kelan antamalla S1-lomak-
keella uuden asuinmaansa sairausvakuutuskortin ja 
sen lisäksi Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaan-
hoitokortin, jonka kääntöpuolella on niin sanottu vihreä 
kortti. Tällä kortilla eläkkeensaaja saa Suomessa hoi-
don kuntalaisen asiakasmaksulla, suorakorvauksen yk-
sityisen terveydenhuollon kustannuksista, sairaankul-
jetuksesta sekä apteekissa korvauksen lääkeostoista.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että aloite ei ai-
heuta toimenpiteitä, koska Suomen verohallinto pe-
rii sairaanhoitomaksun vain niiltä ulkomailla asu-
vilta eläkeläisiltä, joiden sairaanhoitokuluista Suo-
mi on vastuussa. 

20. Ulkosuomalaisten senioreiden 
tukeminen

Hallituksen ulkosuomalaispoliittisessa ohjelmassa vuo-
siksi 2012 – 2016 on määritelty ulkosuomalaisten pa-
luumuuton edellytysten tukeminen seuraavasti:

3.5. Ulkosuomalaisten paluumuuton edellytysten 
tukeminen

Paluumuuttoa ohjataan tiedotuksella ja neuvon-
nalla sekä tarvittaessa myös muilla toimenpiteillä si-
ten, että paluumuutto olisi sekä Suomen että ulkosuo-
malaisen elämäntilanteen kannalta tarkoituksenmu-
kainen ratkaisu.

15. Politiikkalinjaus:
* Otetaan ulkosuomalaiset huomioon mahdollisina 

paluumuuttajina työperusteista maahanmuuttopolitiik-
kaa kehitettäessä.

Toimenpiteet: 
* Tehostetaan ulkosuomalaisille suunnattua tiedot-

tamista paluumuuton kannalta keskeisistä seikoista yh-
teistyössä eri viranomaisten ja Suomi-Seuran kanssa.

* Tiedotetaan Suomessa toimiville työnantajille mah-
dollisuuksista ottaa palvelukseen paluumuuttajia. 

* Kannustetaan ulkomailla opiskelevia palaamaan 
Suomeen opintojen päätyttyä tiedottamalla heille ak-
tiivisesti harjoittelu- ja jatkokoulutusmahdollisuuksista 
sekä työmarkkinatilanteesta ja työmahdollisuuksista.

* Puututaan paluumuuttoa hidastaviin lainsäädän-
nön ja hallintokäytäntöjen ongelmiin ja epäkohtiin se-
kä tehdään esityksiä niiden muuttamiseksi. 

* Tehostetaan yhteistyötä kirkon ja paikallisseura-
kuntien kanssa.

* Selvitetään, miten palvelut tukevat ulkosuomalais-
ten paluumuuttoa. 

Suomeen paluumuuttava Suomen kansalainen 
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tulee Suomen sosiaaliturvan piiriin tehtyään pysyvän 
muuttoilmoituksen maistraattiin. Suomessa on asumis-
perusteinen sosiaaliturva, ja kaikki Suomessa vakitui-
sesti asuvat ovat oikeutettuja sosiaali- ja terveyspal-
veluihin ja Kelan myöntämiin etuuksiin.

Suomen valtio maksoi 1980-luvulla niin sanottua pa-
luumuuttorahaa Suomeen palaaville. Muuttoavustuk-
set poistettiin vuodenvaihteessa 1991–1992. Muuttoa-
vustukset kuuluivat 1980-luvun lopulla voimaan tullei-
siin työllisyyspoliittisiin toimenpiteisiin, joita Suomeen 
muuttavat Suomen kansalaiset saattoivat tietyissä ti-
lanteissa hakea.  

Suomen ulkomailla olevat edustustot hoitavat vuo-
sittain valtavan määrän erilaisia tehtäviä suomalaisten 
auttamiseksi ja palvelemiseksi ulkomailla. Suomalai-
sia syntyy, avioituu, eroaa, sairastuu ja kuolee ulko-
maillakin. Kaikissa näissä tilanteissa edustusto neu-
voo, avustaa ja toimii, jotta välttämättömät asiat saa-
daan hoidetuksi ja esimerkiksi väestötietojärjestelmä 
pysyy ajan tasalla. 

Suomen kirkon ulkosuomalaistyön diakonit sekä 
Suomen Merimieskirkon ulkomaiden toimipisteissä toi-
mivat sosiaalikuraattorit palvelevat alueillaan asuvia ul-
kosuomalaisia.

Suomi-Seuran neuvontayksikön osana on toiminut 
seniorineuvontapalvelu jo kaksikymmentä vuotta. Se-
niorineuvonnan päätavoitteet ovat seuraavat:

Paluumuuttaja- ja ulkosuomalaiseläkeläisten sekä 
-vanhusten kokonaisvaltainen neuvonta, tiedottaminen 
ja edunvalvonta eläkkeisiin, sosiaaliturvaan, verotuk-
seen ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyvissä asioissa. 
Paluumuuttajien opastaminen muuton käytännön jär-
jestelyissä sekä kohderyhmän ja heidän omaistensa 
avustaminen suomalaisten ja ulkomaisten viranomais-
asioiden hoidossa sekä ohjaaminen asunnon tai laitos-
paikan haussa. Ulkosuomalaisille tyypillisten ikäänty-
misen mukanaan tuomien ongelmien ennaltaehkäise-
minen ja suomenkielisten palvelujen turvaaminen ul-
komailla edunvalvonnan keinoin (esimerkiksi suomen-
kieliset vanhustenhoitopalvelut).

Suomi-Seuran seniorineuvontapalvelu tunnetaan 
laajalti paluumuuttajien ja ulkosuomalaisten keskuu-
dessa sekä yhteistyötahojen parissa Suomessa ja ul-
komailla ainoana tätä ryhmää kokonaisvaltaisesti pal-
velevana tahona ja erityisasiantuntijana. Kohderyhmän 
erityisluonteesta ja erityistarpeista johtuen vastaavaa 
toimintaa ei ole tarjolla muilla tahoilla, mistä johtuen yh-
teistyötahojen ja verkostoitumisen kautta kohderyhmän 
edustajat ohjautuvat seuran seniorineuvontapalveluun 
esimerkiksi lähetystöjen ja kirkon työntekijöiden kaut-
ta sekä Suomessa kaupunkien ja kuntien omien neu-
vontapalvelujen kautta. 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti ei ota kantaa itse aloit-
teeseen ja toteaa, että puhemiehistö ja sihteeristö 
tekevät jo yhteistyötä ulkosuomalais- ja paluumuut-
tajaseniorien parissa toimivien tahojen kanssa se-

kä ovat tehneet edunvalvontatyötä ulkosuomalais- 
ja paluumuuttajaseniorien asioissa.  

21. Verojen oikaisuajan palauttaminen 
viiteen vuoteen

Tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen on voinut tehdä vii-
den vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraa-
van vuoden alusta. Verovuodesta 2017 alkaen mää-
räaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuot-
ta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. 
Esimerkiksi oikaisuvaatimuksen verovuodelta 2017 on 
oltava perillä 31.12.2020. Verotusta voidaan oikaista 
myös Verohallinnon aloitteesta siinä tapauksessa, et-
tä Verohallinto saa jälkikäteen verotukseen vaikutta-
via tietoja. 

Valtioiden välisissä verosopimuksissa tulojen vero-
tusoikeus jaetaan asuinvaltion ja lähdevaltion kesken. 
Jos tulon verotusoikeus annetaan osittain tai kokonaan 
lähdevaltiolle, asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen ve-
rotuksen joko vapautusmenetelmällä tai hyvitysme-
netelmällä. Vapautusmenetelmässä tulo vapautetaan 
asuinvaltion verotuksesta ja hyvitysmenetelmässä läh-
devaltiossa maksettu vero vähennetään asuinvaltios-
sa samasta tulosta menevästä verosta. Jos verosopi-
muksessa sovitaan, että tulo vapautetaan asuinvalti-
on verotuksesta, lähes poikkeuksetta sovitaan myös, 
että asuinvaltio saa ottaa vapautetun tulon huomioon 
määrättäessä veroa muusta tulosta.

Asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen vain 
silloin, kun veroa on pidätetty lähdevaltiossa verosopi-
muksen määräysten mukaisesti. Esimerkiksi, jos elä-
kettä verotetaan verosopimuksen mukaan vain asuin-
valtiossa, mutta eläkkeestä on kuitenkin peritty veroa 
lähdevaltiossa, asuinvaltio ei poista kaksinkertaista ve-
rotusta. Tällöin henkilön on haettava lähdevaltiossa ai-
heettomasti perityn veron palauttamista kyseisen val-
tion verohallinnolta. Henkilön on selvitettävä veron ta-
kaisin hakemisen oikea menettelytapa asianomaisen 
valtion veroviranomaiselta.

Verosopimuksen vastainen verotus ulkomailla: 
Verosopimuksissa on myös sovittu ns. keskinäises-

tä sopimusmenettelystä. Erityistapauksissa valtioiden 
toimivaltaiset viranomaiset (yleensä valtiovarainminis-
teriö tai Verohallinto) voivat neuvotella kaksinkertaisen 
tai muutoin verosopimuksen vastaisen verotuksen pois-
tamisesta. Neuvottelujen lopputuloksena voi olla, että 
valtio tai valtiot luopuvat omasta verostaan tai osasta 
omaa veroaan. Valtioilla ei kuitenkaan ole ehdotonta 
velvollisuutta luopua verostaan. Jos samasta asiasta 
on muutoksenhaku vireillä, neuvottelut käynnistetään 
vasta, kun muutoksenhaun ratkaisu on saatu.

Keskinäisessä sopimusmenettelyssä kyse on sii-
tä, että virkamiehet keskinäisellä kirjeenvaihdolla sel-
vittävät tilannetta ja toistensa näkökantoja ja yrittävät 
löytää ratkaisun tilanteeseen. Neuvottelut voivat kes-
tää useita vuosia ja päättyä siihen, että verovelvollis-
ta pyydetään tekemään oikaisu tai palautusvaatimus 
lähdevaltiossa. Menettelyä ei siksi ole järkevää käyt-
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tää ensisijaisena menettelynä virheiden oikaisussa tai 
palautushakemusten sijasta. 

Keskinäinen sopimusmenettely tulee kyseeseen lä-
hinnä tilanteissa, joissa toisen maan verotukseen ei ole 
saatu oikaisua muutoksenhausta huolimatta.

Keskinäistä sopimusmenettelyä pyydetään Suo-
men Verohallinnolta

Suomessa asuva verovelvollinen voi pyytää keski-
näistä sopimusmenettelyä toimittamalla Suomen Vero-
hallinnolle vapaamuotoisen kirjeen ”Pyyntö verosopi-
muksessa tarkoitetun keskinäisen sopimusmenettelyn 
käynnistämiseksi”. Joissakin verosopimuksissa pyyn-
nön tekemiselle on annettu aikaraja. Jos toimivaltainen 
viranomainen tapauksessa onkin valtiovarainministe-
riö, Verohallinto siirtää asian ministeriölle. Ennen viral-
lista pyyntöä verovelvollisen kannattaa olla yhteydessä 
Verohallintoon sen selvittämiseksi, onko keskinäiselle 
sopimusmenettelylle edellytyksiä. (Lähde: www.vero.fi)

SOPIMUS Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton 
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi

25 artikla: Keskinäinen sopimusmenettely 
1. Jos henkilö katsoo, että sopimusvaltion tai mo-

lempien sopimusvaltioiden toimenpiteet ovat johtaneet 
tai johtavat hänen osaltaan verotukseen, joka on tämän 
sopimuksen määräysten vastainen, hän voi saattaa 
asiansa sen sopimusvaltion toimivaltaisen viranomai-
sen käsiteltäväksi, jossa hän asuu tai, jos kysymyk-
sessä on 24 artiklan 1 kappaleen soveltaminen, jonka 
kansalainen hän on, ilman että tämä vaikuttaa hänen 
oikeuteensa käyttää näiden valtioiden sisäisessä oi-
keusjärjestyksessä olevia oikeussuojakeinoja. Asia on 
saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä, 
kun henkilö sai tiedon toimenpiteestä, joka on aiheut-
tanut sopimuksen määräysten vastaisen verotuksen.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huo-
mautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi saada ai-
kaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittä-
vä toisen sopimusvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia sii-
nä tarkoituksessa, että vältetään verotus, joka on so-
pimuksen vastainen. Siinä tapauksessa, että toimival-
taiset viranomaiset pääsevät sopimukseen, sopimus-
valtiot määräävät veroa ja palauttavat sitä tai myön-
tävät veronhyvitystä tehdyn sopimuksen mukaisesti.

3. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomais-
ten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan 
sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät 
vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset. 
Ne voivat myös neuvotella keskenään kaksinkertaisen 
verotuksen poistamiseksi sellaisissa tapauksissa, joi-
ta sopimus ei käsitä.

4. Sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
voivat olla välittömässä yhteydessä keskenään sopi-
mukseen pääsemiseksi niissä tapauksissa, jotka mai-
nitaan edellä olevissa kappaleissa. Jos suullisten kes-
kustelujen katsotaan helpottavan sopimukseen pääse-
mistä, voidaan tällaiset keskustelut käydä toimikunnas-
sa, johon kuuluu sopimusvaltioiden toimivaltaisten vi-
ranomaisten edustajia. 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että Verohallin-
to ja tarvittaessa valtiovarainministeriö selvittävät 
ja tekevät tarvittavat muutokset käytäntöihin, jot-
ka johtavat ulkosuomalaiseläkeläisten kaksinker-
taiseen verotukseen Suomen valtion sopimien kak-
sinkertaisen verotuksen estävien verosopimus-
ten vastaisesti. Lisäksi ulkosuomalaisparlament-
ti esittää, että Verohallinto julkaisee verkkosivuil-
laan selkeät ohjeet kaksinkertaisen verotuksen oi-
kaisuvaatimuksen tekemiseen. Ulkosuomalaispar-
lamentti esittää, että Verohallinto palauttaa oikai-
suvaatimuksen käsittelyajan viiteen vuoteen kun-
nes pysyvä ratkaisu ongelmaan on neuvoteltu ve-
rosopimusmaiden kanssa.

IV SOSIAALIASIOITA KOSKEVAT  
 PÄÄTÖSLAUSELMAT

22. Sosiaalityöntekijä Espanjan 
Aurinkorannikolle pysyvästi

Uusimme 22.–23.5.2015 tehdyn aloitteen seuraavin 
tarkennuksin ja lisäperustein.

Aurinkorannikolle muuttaa yhä enemmän ihmisiä, 
jotka työskentelevät suomalaisten yritysten palveluk-
sessa ja kuuluvat siten perheineen Suomen sosiaali-
turvan piiriin. Tämä koskee sekä työikäistä ja työtäte-
kevää väestöä kuin myös heidän kouluikäisiä lapsiaan. 
Tässä on erityisesti huomattava Aurinkorannikon Suo-
malaisen koulun oppilaat ja heidän vanhempansa, joi-
den on pakko pitää kotipaikkansa ja sosiaaliturva Suo-
messa, jotta lapset voisivat koulussa opiskella.

Perheiden mukana muuttavat heidän sosiaaliongel-
mansa, joita asuminen vieraassa maassa ja kulttuuris-
sa usein pahentaa. Kieliongelmat estävät espanjalais-
ten viranomaisten puoleen kääntymisen. Usein nopea 
ja ennalta ehkäisevä asioiden hoitaminen ja auttami-
nen estäisivät ongelmien pahenemisen ja tuottaisi se-
kä paremman että halvemman lopputuloksen. Täs-
tä hyötyisi myös asianomaisten kotikunta Suomessa.

Myös tavanomainen turismi lisääntyy. Tällä hetkellä 
arvioidaan, että Aurinkorannikolla asuu 20 000–30 000 
suomalaista talvikausina. Näistä suurin osa on suhteel-
lisen lyhytaikaisia matkailijoita, jotka kuuluvat Suomen 
sosiaaliturvan piiriin. Pienempi osa on siirtänyt asumi-
sensa pysyväksi ja siten myös sosiaaliturvansa.
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ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA: 

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että Suomen val-
tio perustaa pysyvän sosiaalityöntekijän viran Au-
rinkorannikolle

23. Tietyissä maissa asuvien 
ulkosuomalaisten sairaanhoitokulut 
Suomessa

Suomeen eläkkeistä kiinteistö-, pääomatulo- ym. sekä 
valtion- että kunnallisveroa täysimääräisesti maksavat 
henkilöt, jotka asuvat (lain kirjaimen mukaan) vakinai-
sesti ulkomailla maissa (6 kuukautta + 1 päivä), joil-
la ei ole sopimusta terveydenhuollon kustannuksista 
Suomen kanssa, joutuvat ottamaan sairaskulujen va-
ralta matkavakuutuksen. 

Tämä asettaa tällaiset henkilöt, jotka ovat ansain-
neet eläkkeensä Suomessa suoritetun työuran, joilla 
ei ole sairaanhoitosopimusta Suomen kanssa, eriar-
voiseen asemaan sellaisissa maissa (joilla on ko. so-
pimus) asuviin henkilöihin verrattuna. 

Puheena olevat henkilöt voivat viettää huomattavan 
osan vuodesta Suomessa, usein vapaa-ajan asunnoil-
laan, millä on taloudellista merkitystä erityisesti maa-
seutukuntien taloudelle muun muassa  kiinteistövero-
jen ja palveluiden oston vuoksi.

Puheena olevilla henkilöillä on useimmiten asuin-
maissaan mahdollisuus sairausvakuutusten korvaa-
maan sairaanhoitoon, joten Suomessa osan vuotta 
asuessaan sairaanhoidon tarve rajoittuisi yleensä en-
siapuluonteiseen hoitoon. Halukkailta voisi periä sai-
raanhoitomaksun kuten muiltakin suomalaisilta.

Tiedämme, että sosiaaliturva ja sairaanhoito Suo-
messa edellyttää maassa asumista, elleivät sopimuk-
set muiden valtioiden kanssa edellytä muuta. Suomes-
ta saatava työeläke, josta kaikki verot maksetaan täy-
simääräisenä Suomeen vuosikymmeniä kestäneiden 
työsuhteiden vuoksi, sekä kiinteistöverot, pysyvät ja 
merkittävät suhteet Suomeen, kuten kiinteistön omis-
taminen ja merkittävä Suomessa asuminen osan vuot-
ta, voisivat olla peruste, jolla voisi perustella oikeutta 
sairaanhoitokorvauksiin. Veron maksulle pitäisi saada 
edes jotakin vastinetta. Yhden päivän ero (6 kk +/- 1 
päivä) ei saisi olla ratkaiseva.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa sosiaali- ja  
terveysministeriötä selvittämään, voisivatko niis-
sä maissa, jotka eivät ole solmineet sosiaaliturva-
sopimusta Suomen kanssa, asuvat suomalaiset, 
jotka maksavat veroja Suomeen, saada oikeuden 
käyttää sairaanhoitopalveluita Suomen vierailuil-
laan samaan hintaan kuin muutkin ulkomailla asu-
vat henkilöt, joiden maiden kanssa Suomella on sai-
raanhoitopalveluita koskeva sopimus.

24. Ajoneuvon rekisteröiminen Suomessa 
ulkosuomalaisena

Keski-Euroopassa asuva ulkosuomalainen halusi ostaa 
ja rekisteröidä auton Suomessa, mikä osoittautui mah-
dottomaksi. Monet ulkosuomalaiset käyvät säännölli-
sesti Suomessa ja haluaisivat rekisteröidä auton siellä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vastaus aloit-
teeseen:

Ajoneuvo on mahdollista rekisteröidä ulkomailla 
asuvan henkilön nimiin. Mikäli omistajalla on ulko-
mainen osoite, ajoneuvolle on ilmoitettava kotimai-
sen (myös ahvenanmaalainen hyväksytään) osoitteen 
omaava haltija, luonnollinen tai oikeushenkilö, koska 
Suomessa ajoneuvoverolippua ei toimiteta ulkomai-
seen osoitteeseen. 

Verovelvollinen on auton rekisteriin merkitty haltija 
tai omistaja. Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja 
että haltija, on haltija verovelvollinen. Verovelvollisuu-
den voi siirtää sopimuksen perusteella haltijalta omis-
tajalle. Hakijana on aina omistaja.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että liikenne- 
ja viestintäministeriö selvittää kuinka ulkosuoma-
laisen henkilön ajoneuvon rekisteröintiä voitaisiin 
helpottaa Suomessa.

25. Käräjäoikeuden käsittelymaksun 
alentaminen koskien avioeron 
rekisteröimistä Suomessa kun kyseessä 
on suomalaisen ja ei-EU-kansalaisen 
välinen avioliitto

Henkilö X erosi Sveitsissä rekisteröidystä, sveitsiläisen 
puolison kanssa solmitusta avioliitosta. Koska Sveit-
si ei kuulu Euroopan unioniin, siellä tehdystä avioero-
tuomiosta/päätöksestä pitää toimittaa auktorisoidun 
kielenkääntäjän käännös (suomeksi tai ruotsiksi) Suo-
men viranomaisille. Mukaan laitetaan vapaamuotoinen 
hakemus päätöksen rekisteröimisestä myös Suomes-
sa. Käsittelyn suorittaa käräjäoikeus, jonka kirjaamoon 
vapaamuotoinen hakemus liitteineen postitetaan. Käsit-
telystä veloitetaan käsittelymaksu, joka oli ennen 80,90 
euroa mutta korotettiin vuoden 2017 alusta 250 euroon.

Oikeusministeriön työryhmä jätti vuonna 2014 eh-
dotuksen uudeksi tuomioistuinmaksulaiksi. Työryhmä 
ehdotti maksujen korottamista ja maksutta käsiteltävi-
en asioiden määrän vähentämistä merkittävästi. Ehdo-
tuksen mukaan tuomioistuinasioinnista tulisi pääsään-
töisesti maksullista.

Tuomioistuinten toiminnan kustannukset olivat 
vuonna 2013 yhteensä 267,5 miljoonaa euroa. Siitä 
13 prosenttia katettiin tuomioistuintuloilla. Osuuden 
pienuus johtuu siitä, että tuomioistuinkäsittely on laa-
jalti maksutonta muun muassa rikosasioissa ja huo-
mattavassa osassa hallintoasioita.
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Maksut haluttiin nyt nostaa lähemmäksi asioiden 
käsittelykustannuksia. Työryhmä perusteli maksujen 
korottamista sillä, ettei maksuttomuus tai maksujen al-
haisuus ollut kannustanut ratkaisemaan erimielisyyk-
siä tuomioistuimen ulkopuolella asioissa, joissa se oli-
si tarkoituksenmukaisinta.

Ehdotuksen mukaan oikeudenkäyntimaksut nou-
sisivat asiasta ja tuomioistuimesta riippuen pääsään-
töisesti 50–500 euroa. Korotusten jälkeen oikeuden-
käyntimaksu esimerkiksi rikosasiassa ja ulosottoasias-
sa olisi 250 euroa ja laajassa riita-asiassa 500 euroa 
jokaisessa tuomioistuinasteessa.

Vuonna 2014 riita-asian oikeudenkäyntimaksu kä-
räjäoikeudessa oli 86 euroa, jos asian käsittely päättyi 
kirjallisessa valmistelussa ja 122 euroa, jos se päät-
tyi suullisessa valmistelussa. Jos riita-asiaa käsiteltiin 
yhden tuomarin pääkäsittelyssä, maksu oli 159 euroa 
ja täysilukuisella kokoonpanolla 196 euroa.

Ehdotus oli osa oikeudenhoidon uudistamisohjel-
maa vuosille 2013–2025.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA: 

Ulkosuomalaisparlamentti päätti olla ottamatta kan-
taa aloitteeseen epäselvän taustatiedon vuoksi.

26. Kela-kortti ulkomailla asuville 
Suomen kansalaisille

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset arvostaisivat si-
tä, että voisivat saada Kela-kortin käyttöönsä Suomes-
sa oleskelunsa ajaksi. Tällä hetkellä kestää noin kolme 
viikkoa saada kortti, kun hakee sitä saapumisen yhtey-
dessä. Joissakin maissa on aikarajoituksia sen suh-
teen, kuinka kauan voi  olla ulkomailla menettämättä 
osaa eläkeoikeuksistaan asuinmaassaan. Australias-
sa näin on vain kuusi viikkoa. Silloin Kela-kortin käyt-
töajasta on mennyt jo kolme viikkoa hukkaan. 
    Jos Kela-kortti myönnettäisiin kaikille Suomen kan-
salaisille pysyvänä etuutena, myös ulkosuomalaiset 
voisivat nauttia vierailustaan Suomessa koko sen kes-
ton ajan.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti päätti hylätä esityksen. 

 V OPINTO- JA KOULUTUSASIOITA I 
 KOSKEVAT PÄÄTÖSLAUSELMAT

27. Etäkoulu Kulkurin valtionavustuksen 
tasokorotus

Kansanvalistusseuran ylläpitämä Etäkoulu Kulkuri on 
ulkomailla asuvan oppilaan koulu, joka tarjoaa suo-
men kielen ja kirjallisuuden sekä muiden Suomen pe-
ruskouluaineiden etä- ja verkko-opetusta ulkomailla 
asuville lapsille. Verkkokoulu mahdollistaa oman äi-
dinkielen opiskelun silloinkin, kun asuinpaikkakunnalla 
ei ole Suomi-koulua. Myös monet Suomi-koulut käyt-
tävät Kulkurin palveluja, esimerkiksi Frankfurtin Suo-
mi-koulu. Tarvittaessa Kulkurissa voi suorittaa koko pe-
rusopetuksen oppimäärän ja saada päättötodistuksen.

Kansanvalistusseuran Etäkoulu Kulkurin toimin-
taan saama harkinnanvarainen valtionavustus on vuo-
desta 2008 lähtien ollut 140 000 €/vuosi. Vuosina 
2012–2015 avustuksiin on saatu lisäystä eduskunnan 
kertaluontoisilla päätöksillä 25 000 €/vuosi. Vuonna 
2016 eduskunnan päättämää 50 000 euron lisärahoi-
tusta ei saatu täysimääräisenä, vaan Opetushallituk-
sen leikkausten jälkeen Kansanvalistusseuralle mak-
settiin 31 000 euroa.

Valtionavustus ei reagoi oppilasmäärän, suoritettu-
jen kurssien määrän tai muiden kustannusten muutok-

siin, vaan toiminta muuttuu alijäämäiseksi, kun oppilas-
määrä tai muut kustannukset kasvavat. Vuonna 2016 
Kulkurin toiminnasta aiheutui Kansanvalistusseuralle 
30 000 euron alijäämä.

Syy rahoitustarpeen muutokseen on siirtyminen ny-
kyaikaiseen digitaaliseen toimintaympäristöön eli verk-
ko-opetukseen aikaisemman kirjaopetuksen sijasta. 
Verkko-opetus on tehokkaampaa, vuorovaikutteisem-
paa, pedagogisesti parempaa ja kaiken kaikkiaan vas-
taa nykyaikaisen oppimisympäristön vaatimuksia.

Nykytilanteessa verkko-opetuksen kehittäminen ja 
laajentaminen on mahdotonta, ellei valtionavustukseen 
saada tasokorotusta. Ellei valtionavustus nouse, Kan-
sanvalistusseura on myös pakotettu nostamaan Etä-
koulu Kulkurin kurssimaksuja merkittävästi, että talous 
saadaan tasapainoon. Tämä asettaa ulkomailla asuvat 
lapset eriarvoiseen asemaan ja mahdollistaa opiskelun 
vain silloin, kun vanhemmilla on siihen varaa. Oman 
äidinkielen ylläpitämisen ja kehittämisen tulisi olla jo-
kaisen ulkomailla asuvan lapsen oikeus.

Jotta Etäkoulu Kulkurin toiminta olisi taloudellisesti 
tasapainossa, eikä aiheuttaisi Kansanvalistusseuralle 
alijäämää tai opiskelumaksujen nostopainetta, valtio-
navustuksen tulisi olla 200 000 €/vuosi.
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ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa opetus- ja kult-
tuuriministeriötä noudattamaan eduskunnan tah-
toa ja ryhtymään toimenpiteisiin, joilla Kansanva-
listusseuran ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin valtio-
navustukseen saadaan verkko-opetuksen edellyt-
tämä tasokorotus niin, että vuotuinen valtionavus-
tus on vähintään 200 000 euroa. 
      Ulkosuomalaisparlamentti korostaa, että kysees-
sä tulee olla erikseen Etäkoulu Kulkurille osoitettu 
rahoitus, joka ei vähennä momentin muiden toimi-
joiden rahoitusta.

28.  Kesälukioseuran valtionavustus 
turvattava jatkossa ulkosuomalaislasten 
ja -nuorten kesäleirien järjestämiseen

Kesälukioseuran hallitus on päättänyt, että kesällä 
2017 ei järjestetä ulkosuomalaislasten ja -nuorten suo-
men kielen kursseja johtuen valtionavustuksen supis-
tumisesta. Mielestämme olisi erittäin tärkeää turvata 
Kesälukioseuralle riittävä valtionavustus, jotta ulkosuo-
malaislasten ja  -nuorten kesäleirejä voidaan järjestää 
jatkossakin. Leirit ovat ulkosuomalaislapsille ja -nuoril-
le erittäin tärkeä yhteys toiseen kotimaahan sekä mah-
dollisuus harjoittaa suomen kieltä ja tutustua Suomen 
kulttuuriin oman kotiympäristön ja Suomi-koulujen ul-
kopuolella kokonaan suomenkielisessä ympäristössä.

Ulkosuomalaisparlamentin sihteeristön pyytämä 
kommentti Kesälukioseurasta:

Vuonna 2015 Kesälukioseuran hallitus päätti, et-
tei ulkosuomalaislasten ja -nuorten suomen kielen ja 
kulttuurin kursseja järjestetä valtionavustuksen supis-
tumisen vuoksi. Päätös oli vaikea, mutta koska valtio-
navustusosuudessa oli toistuvaan heilahtelua, oli seu-
ran kurssitoimintaa supistettava. Seuran toiminnassa 
päätettiin fokusoida kesälukiotoimintaan. Nykyisessä 
toiminnassa ulkosuomalaisnuoret on pystytty huomi-
oimaan kohderyhmänä vain yli 15-vuotiaiden osalta. 
Heille järjestetään toistamiseen Suomen kielen ja kult-
tuurin kesälukio kesällä 2017.

Kesälukioseuralle ulkosuomalais- ja kesälukiotoi-
mintaan myönnetyt valtionavustukset (Valtionavustuk-
set järjestöille 29.10.51) vuosina 2011–2015:

2011 212 000 €
2012 158 000 € avustus supistui 54 000 €
 (34 %) edellisvuoteen nähden
2013 258 000 €
2014 160 000 € avustus supistui 98 000 € 
 (38 %) edellisvuoteen nähden
2015 162 000 €

Ulkosuomalaiskursseille osallistui vuosittain 
7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria noin 40 eri maasta jo-
ka puolelta maailmaa yhteensä lähes 200. Opettajia ja 

opetusharjoittelijoita kursseilla työskenteli noin kaksi-
kymmentä. Kursseille oli vuosittain hakijoita enemmän 
kuin niissä oli tarjota paikkoja. Valtionavustuksen toistu-
va heilahtelu oli vuoden kulkuun nähden taloudellisesti 
haastavaa myös siitä syystä, ettemme voineet toimin-
tojemme jo käynnistyessä perua opettajiemme ja oh-
jaajiemme työsopimuksia kurssikautemme alkaessa.

Kesälukioseura on järjestänyt ulkosuomalaislasten 
ja -nuorten kursseja 1970-luvulta lähtien. Kesälukioseu-
ran asiantuntemus ja osaaminen ulkosuomalaiskurssi-
en järjestämisessä on korvaamatonta. Kesälukioseu-
ralla on myös toiminnan kannalta olennaiset kontaktit 
ja ulkosuomalaisperheiden luottamus kurssien sisäl-
löstä ja laadusta.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa opetus- ja kult-
tuuriministeriötä nostamaan Kesälukioseuran val-
tionavustuksen vähintään vuoden 2013 tasolle, 
jotta ulkosuomalaislapsille ja -nuorille suunnat-
tu tärkeä kesäleiritoiminta voidaan käynnistää uu-
delleen. 
     Ulkosuomalaisparlamentti korostaa, että kysees-
sä tulee olla erikseen Kesälukioseuralle osoitettu 
rahoitus, joka ei vähennä momentin muiden toimi-
joiden rahoitusta.

29. Suomi-koulujen rahoitus

Suomi-koulujen rahoitus on ollut vuosien saatossa suh-
teellisen epävarmalla pohjalla. Suomi-koulujen saama 
valtionavustus on vuosikymmeniä ollut 450 000 euroa. 
Pitkän lobbaustyön ja ulkosuomalaisparlamentin pon-
nistelujen tuloksena vuonna 2011 saatiin eduskunnan 
myöntämä lisäavustus 200 000 euroa. Vuosina 2012–
2015 lisäavustusta saatiin 150 000 euroa. Vuodelle 
2016 eduskunta myönsi lisäavustusta 200 000 euroa, 
mutta samalla perusmäärärahaa leikattiin siten, että 
se oli 390 000 euroa (13 %). Lisäavustuksen puolesta 
on jouduttu taistelemaan joka vuosi ja samalla pohjal-
la olevaa perusmäärärahaa leikataan.

Suomi-koulujen määräraha olisikin syytä saada py-
syvästi riittävälle tasolle, sillä Suomi-koulujen ja suo-
mikoululaisten määrä kasvaa jatkuvasti. Kun rahaa ja-
kamassa on jatkuvasti kasvava joukko, pienenee op-
pilasta kohden saatu avustussumma. Suomi-koulujen 
opettajien palkat ovat paikoitellen 1970-luvun tasolla, 
eikä korotuksiin ole ollut mahdollisuuksia.

Toinen ongelma on, että Suomi-koulujen rahoi-
tus on valtion budjetissa edelleen merkittynä usean 
muun toimijan kanssa samalle alamomentille, jol-
loin esimerkiksi muut ulkosuomalaislasten ja -nuor-
ten toimintaa järjestävät tahot ja Suomi-koulut kil-
pailevat samoista määrärahoista ja Suomi-kouluil-
le myönnetyn lisäavustuksen kohdentaminen Suo-
mi-kouluille hankaloituu.
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ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti vaatii opetus- ja kulttuu-
riministeriötä noudattamaan eduskunnan selkeää 
tahtoa nostamalla Suomi-koulujen valtionavustus-
ta pysyvästi huomioiden Suomi-koulujen jatkuvas-
ti kasvavan määrän.

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa opetus- ja 
kulttuuriministeriötä lisäämään valtion budjettiin 
oman momentin Suomi-kouluille rahoituksen sel-
keyttämiseksi. 

30. Alle 3-vuotiaat Suomi-koulujen 
valtionavustuksen piiriin

Suomen valtio tukee Suomi-koulujen 3 - 18-vuotiai-
ta oppilaita, mikäli ryhmässä on vähintään kuusi las-
ta. Suomi-koulujen rahoituksen tulisi koskea myös al-
le 3-vuotiaita, sillä lapsen ensimmäiset ikävuodet ovat 
kielen kehityksen kannalta ratkaisevia. Moniin Suo-
mi-kouluihin olisi tulossa paljon alle 3-vuotiaita oppi-
laita, ja koulun resursseista riippuu, millaista palvelua 
tälle ryhmälle voidaan tarjota.

Esimerkkinä Seattlen Suomi-koulu: Seattlen Suo-
mi-koulu on toiminut vuodesta 1995. Yli kahdenkymme-
nen toimintavuoden aikana joka vuosi koulun oppilaista 
noin puolet on ollut alle 3-vuotiaita. Vuonna 2017 Seatt-
len Suomi-koulun 94:stä oppilaasta 41 on alle 3-vuoti-
as. Viimeisen puolen vuoden aikana Seattlen alueelle 
on muuttanut noin 70 uutta suomalaista lapsiperhettä. 
Tämä näkyy selkeästi räjähdysmäisenä kasvuna Suo-
mi-koulun oppilasmäärässä. Suuri kasvu ja kysyntä luo-
vat omat haasteensa Suomi-koulun arjen pyörittämi-
seen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Kuluvan vuoden 
aikana uusille perheille on syntynyt tai vielä syntymäs-
sä noin 20 lasta. Seattlen Suomi-koulun vauvamuska-
riryhmät ja alle kouluikäisten ryhmät ovat niin suosit-
tuja, että kouluun rekisteröidään vielä syntymättömiä 
lapsia. Etukäteen rekisteröinnillä vanhemmat haluavat 
varmistaa lapselleen paikan Suomi-koulussa. Resurs-
sien puutteen vuoksi Suomi-koulu ei pysty tarjoamaan 
paikkoja kaikille mukaan haluaville. 

Alle 3-vuotiaiden lisääminen valtionavustuksen pii-
riin olisi merkittävä apu ja tuki kaikille Suomi-kouluille 
ympäri maailmaa. Kehittyville ja kasvaville Suomi-kou-
luille se merkitsisi sitä, että ne voisivat palkata uusia 
ammattitaitoisia opettajia, vuokrata lisätiloja ja lisätä 
ryhmiä kaikkein pienimmille ulkosuomalaisille.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa opetus- ja kult-
tuuriministeriötä ulottamaan valtionavustuksen al-
le 3-vuotiaiden suomikoululaisten opetukseen ja 
korottamaan Suomi-koulujen tukea vastaavasti.
      Ulkosuomalaisparlamentti korostaa, että kysees-
sä tulee olla erikseen alle 3-vuotiaille osoitettu ra-
hoitus, niin että he eivät tule jakamaan 3–18-vuo-
tiaille jo nykyään kuuluvaa rahoitusta.

31. Suomi-koulujen ryhmäkoon 
pienentäminen

Suomi-kouluihin hakeutuu yhä enemmän lapsia, jotka 
osaavat joko hyvin vähän tai eivät ollenkaan suomea. 
Heidän opetuksensa yhdessä enemmän suomea osaa-
vien lasten kanssa on hyvin haastavaa ja voi vaikeut-
taa kumpaankin viiteryhmään kuuluvien oppilaiden kie-
litaidon kehittymistä. Toimivin vaihtoehto olisi opettaa 
heitä erillisissä ryhmissä. Tätä varten tarvitaan lisära-
hoitusta, jotta ryhmäkokoja voidaan pienentää nykyi-
sestä valtionavustuksen ehtona olevasta kuudesta op-
pilaasta neljään.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa opetus- ja kult-
tuuriministeriötä pienentämään valtionavustuksen 
myöntämiseen vaadittua ryhmäkokoa kuudesta op-
pilaasta neljään oppilaaseen (vrt. opetusministe-
riön asetus 1777/2009 § 3). Näin turvataan kielitai-
doltaan eritasoisten oppilaiden laadukas opetus 
Suomi-kouluissa. 

 VI OPINTO- JA KOULUTUSASIOITA II 
KOSKEVAT PÄÄTÖSLAUSELMAT

32. Korkeakouluharjoitteluiden 
harjoittelutuki

Suomessa on tarjolla useita korkeakouluharjoittelupaik-
koja, jotka antavat opiskelijoille mahdollisuuden hank-
kia kokemusta oman alan työtehtävistä. Useassa il-
moituksessa palkkauksen ehtona on kuitenkin yliopis-

ton myöntämä harjoittelutuki. Tämä asettaa ulkomail-
la tutkintoaan suorittavat suomalaiset opiskelijat eri-
arvoiseen asemaan Suomessa opiskelevien kanssa, 
sillä monetkaan ulkomaiset yliopistot eivät tarjoa sa-
manlaista harjoittelutukea kuin suomalaiset yliopistot.

Ulkomailla opiskelevien on mahdollista rahoittaa 
harjoittelunsa stipendin tai apurahan turvin, mutta usein 
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nämä ovat määrällisesti liian pieniä. 
Ulkomailla opiskeleville suomalaisopiskelijoille tuli-

si tarjota samankaltainen tukijärjestelmä kuin Suomes-
sa korkeakouluopintojaan suorittaville tai tarjolla tuli-
si olla useampia harjoittelupaikkoja, jotka eivät vaa-
di harjoittelutukea. Ulkomailla opiskelevien haettavis-
sa olevista apurahoista olisi myös hyvä olla selkeäm-
min tietoa tarjolla.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että ulkomailla 
opintojaan suorittavien tulisi saada helposti kes-
kitettyä tietoa apurahoista ja muista rahoitusvaih-
toehdoista.

Lisäksi ulkomailla opiskeleville suomalaisille 
tulisi olla tarjolla sama tukijärjestelmä Suomessa 
tapahtuvan harjoittelun rahoittamiseksi kuin Suo-
messa opintojaan suorittavilla opiskelijoilla.

33. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun 
lain muuttamisesta 1765/2009. 
Lisäys: Lupa voidaan myöntää myös 
ulkomailla järjestettävää opetusta varten

Suomalaisia muuttaa yhä enemmän ulkomaille. Monet 
myös asuvat ulkomailla vain osan vuodesta, esimer-
kiksi talvikauden Espanjan Aurinkorannikolla, Floridas-
sa tai Thaimaassa. Pysyvästi tai osan vuodesta ulko-
mailla asuvilla suomalaisilla senioreilla on tarve suo-
menkieliseen vapaa-ajan harrastustoimintaan myös 
kotimaan rajojen ulkopuolella.

Kansalais- ja työväenopistojen liittoon tuli vuosien 
mittaan monia toivomuksia aikuisille sopivien suomen-
kielisten kurssien järjestämisestä Aurinkorannikolla. Tä-
män johdosta liitto kääntyi opetusministeriön puoleen 
sivistystarpeen kartoittamiseksi Aurinkorannikolla. Mi-
nisteriö perusti vuonna 2004 hankkeen kartoituksen to-
teuttamiseksi ja toiminnan aloittamiseksi Aurinkoranni-
kon suomalaisten keskuudessa. Hankkeelle asetettiin 
ohjausryhmä, johon kuuluivat opetusministeriön aikuis-
koulutusosaston osastopäällikön lisäksi Kansalais- ja 
työväenopistojen liiton puheenjohtaja, Jyväskylän ke-
säyliopiston toiminnanjohtaja ja Opintotoiminnan kes-
kusliiton toiminnanjohtaja. Hanke oli Vapaan Sivistys-
työn Yhteisjärjestön organisoima.

Hankerahoituksen turvin toimintaa jatkettiin aina 
vuoteen 2008 saakka, jonka jälkeen ministeriön ke-
hotuksesta perustettiin Sofian kannatusyhdistys jatka-
maan toimintaa vuoden 2009 alusta. Toiminta on jat-
kunut menestyksekkäästi jo yli 11 vuotta. Sofia-opis-
to onkin hyvä esimerkki suomalaisesta vapaasta sivis-
tystyöstä ja toimii myös hyvänä koulutusviennin esi-
kuvana.

Sofia-opisto on esimerkki Suomen ulkopuolella si-
jaitsevasta opistosta, jolle ei kuitenkaan ole myönnet-
ty kansalaisopiston ylläpitolupaa. Laissa vapaasta si-
vistystyöstä ei ole mainintaa, että kansalaisopiston yl-

läpitolupa voitaisiin myöntää ulkomailla toimivalle ope-
tuksen järjestäjälle, kuten peruskouluja ja lukioita kos-
kevassa laissa on.

Lakia (Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 
muuttamisesta 1765/2009) tulisikin muuttaa siten, että 
mahdollisuus luvan myöntämiseen mainittaisiin, Lain 
4 § kohdalle tulisi tehdä seuraava lisäys: Lupa voi-
daan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetus-
ta varten. (vrt. perusopetuslaki 628/1998 7§ ja lukio-
laki 629/1998 3§)

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että vapaasta si-
vistystyöstä annettua lakia (1765/2009) muutettai-
siin siten, että 4 § kohdalle lisättäisiin ”Lupa voi-
daan myöntää myös ulkomailla järjestettävää ope-
tusta varten”. 

34. Eurooppa-koulujen tilan ja 
tukiopetuksen puute

Eurooppa-koulut ovat EU:n jäsenvaltioiden yhteises-
ti hallinnoimia kouluja, joita on kaikkiaan 13 eri puolil-
la Eurooppaa. Eurooppa-koulut saavat rahoituksensa 
Euroopan unionin komissiolta ja jäsenmailta. Suomes-
sa koulua käyvillä lapsilla on subjektiivinen oikeus tu-
ki- ja eritysopetukseen. Eurooppa-kouluja käyvät lap-
set ovat tässä asiassa eriarvoisessa asemassa, sillä 
Eurooppa-kouluilla ei ole samaa velvoitetta. Brysselin 
Eurooppa-koulujen oppilasmäärät ovat kasvaneet vii-
me vuosina, ja suurin osa kouluista on tiloiltaan täysin 
ylikuormitettuja. Sisäänpääsyä kouluihin on jouduttu ra-
joittamaan (hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjel-
man vastaisesti) ja opiskeluolosuhteet ovat huonontu-
neet ratkaisevasti. Lisäksi Eurooppa-kouluissa on huo-
mattu tarvetta koulukuraattoreihin, joita niissä ei tällä 
hetkellä työskentele lainkaan.

Lisäksi ongelmia aiheuttaa se, että Eurooppa-kou-
lusta voi saada vain EB-tutkinnon todistuksen, joka vas-
taa suomalaista peruskoulun ja lukion todistusta yhdes-
sä. Jos siis oppilas ei jatka lukio-opintoihin asti, hän ei 
saa peruskoulun päättötodistusta vastaavaa paperia. 
Näin ollen ei ole mahdollista esimerkiksi lopettaa Eu-
rooppa-koulua peruskoulun päättövaiheeseen ja ha-
kea vaikka ammattikouluun Suomessa. 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että vastuus-
sa olevat opetusviranomaiset ryhtyvät toimenpi-
teisiin Eurooppa-koulujen suomalaisten opiskeli-
joiden ongelmallisten olosuhteiden korjaamiseksi 
sekä turvallisen ja terveellisen opiskeluympäris-
tön takaamiseksi. 

Lisäksi tulisi taata oppilaiden ja opiskelijoiden 
oppimisen sekä koulunkäynnin tuen (oppilashuol-
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to) järjestäminen virkoineen Suomen lain edellyt-
tämällä tavalla. 

Ulkosuomalaisparlamentti esittää myös, että 
Suomen viranomaiset selvittävät, olisiko Euroop-
pa-koulujen mahdollista myöntää peruskoulun 
päättötodistusta vastaava todistus niille oppilail-
le, jotka eivät suorita EB-tutkintoa.  

35. Yleisen kielikokeen (YKI) suorittaminen 
Suomen ulkopuolella

Yleisten kielitutkintojen nykyinen lainsäädäntö ei mah-
dollista kokeen suorittamista ulkomailla. Koska lait ovat 
yhteisöjen laatimia sopimuksia, joita voidaan muut-
taa, tulisi kyseistä lakia muuttaa siten, että kielikokei-
den suorittaminen ulkomailla olisi jatkossa mahdollista. 

On kohtuutonta, että ulkosuomalaiset joutuvat mat-
kustamaan Suomeen YKI-kokeen suorittamista varten. 
Kokeiden järjestäminen myös Suomen ulkopuolella 
helpottaisi myös kokeen järjestäjien työtaakkaa Suo-
messa ja varmistaisi paremmin sen, että kaikki haluk-
kaat pääsevät tekemään kokeen. Tällä hetkellä koeti-
laisuudet täyttyvät nopeasti ja moni ei edes pääse te-
kemään koetta. 

Esimerkiksi Ruotsin organisoiman ruotsin kielen 
vastaavan kokeen voi suorittaa ulkomailla, ja siitä ei 
ole aiheutunut ongelmia.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että Suomen vi-
rallisten kielten tukemiseksi Yleisiä kielitutkintoja 
koskevaa lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että 
Suomen virallisten kielten kielikokeiden suoritta-
minen on mahdollista myös Suomen ulkopuolella.

36. Olemassa olevien ulkosuomalaisten 
koulujen opetuksen järjestämislupien 
tarkentaminen ja muuttaminen

Ulkosuomalaisia suomalaisen opetussuunnitelman mu-
kaista perusopetusta antavia kouluja toimii Moskovas-
sa, Pietarissa, Tallinnassa, Tartossa, Brysselissä se-
kä Espanjan Aurinkorannikolla Fuengirolassa. Aurin-
korannikon suomalaisessa koulussa annetaan lisäksi 
ainoana ulkosuomalaisena kouluna suomalaisen ope-
tussuunnitelman mukaista lukiokoulutusta.

Opetuksen järjestämisluvissa oppilaaksi oton edel-
lytyksenä oleva ”tilapäisyyden” tulkinta Kotikuntalain 
5§:n mukaan ja opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimus 
väestörekisteriotteesta on aiheuttanut ongelman tilapäi-
syyden keston määrittelyssä. Lainsäätäjä (379/1981) 
on perusteluissaan todennut ulkomaan kouluista, et-
tä asumisen tilapäisyys saattaa toisinaan olla vaikeas-
ti ratkaistavissa. Laki on lähtenyt ajatuksesta, että niin 
kauan kuin lapsi, nuori tai aikuinen ei ole muuttanut 
siirtolaiseksi, oleskelu on tilapäistä.

Aurinkorannikon suomalainen koulu on esimerkki 
koulusta, josta palataan Suomeen jatkamaan perus-
opetusta tai lukiokoulutusta tai tekemään jatko-opinto-
ja peruskoulun tai lukiokoulutuksen päätyttyä.

Yhteiskunnan muuttumisen myötä on siirtolaisuu-
den oheen tullut edestakainen muuttoliike. Näissä tilan-
teissa joustava ja Suomessa tapahtuvien jatko-opinto-
jen ja työelämän kannalta hyvät lähtökohdat mahdol-
listava kotimaahan eli Suomeen paluu on turvattava.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että opetus- ja 
kulttuuriministeriö neuvottelee uudelleen ulkosuo-
malaisten koulujen järjestämislupien sisällön siten, 
että se turvaa Suomen kansalaisten joustavan kou-
lunkäynnin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä 
suomen kielellä.

37. Rajaesteiden poistaminen ulkomailta 
tulevilta opiskelijoilta

Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto haluaa edistää 
nuorten mahdollisuuksia opiskella vapaasti Pohjois-
maissa. Olemme havainneet, että Suomessa on yli-
opistojen ja korkeakoulujen opiskelupaikkojen haku-
prosesseissa rajoittavia esteitä. Nämä esteet ovat ris-
tiriidassa kansallisten, pohjoismaisten ja kansainvä-
listen sopimusten, lakien ja asetusten kanssa. Poh-
joismaiden tulisi poistaa esteitä – ei pitää niistä kiinni.

Ulkomailta tulevien opiskelijoiden mahdollisuudet 
saada opiskelupaikka suomalaisessa oppilaitokses-
sa ovat Suomesta tulevia opiskelijoita heikommat jo 
hakuprosessista alkaen. Tämä johtuu muun muassa 
siitä, että ulkomaalaisten opiskelijoiden arvosanoja ei 
oteta lukuun hakemuksessa, eikä niitä voida muun-
taa suomalaisen arvosanajärjestelmän mukaisiksi. On  
ongelmallista sulkea ulkosuomalaiset, pohjoismaiset 
ja EU-maista tulevat samoin ehdoin tapahtuvan opis-
kelupaikkakilpailun ulkopuolelle. Tämä ei ole hyväk-
syttävää silloin kun monet opiskelupaikat jaetaan ar-
vosanojen pohjalta. Ruotsissa kaikki hakijat voivat kil-
pailla samoin ehdoin kaikista opiskelupaikoista ja ul-
komaiset todistukset voidaan muuntaa vastaavuudel-
taan sopiviksi.

Monien suomalaisten oppilaitosten kotisivuilla löy-
tyy nykyisin puutteellisesti tietoa ruotsin kielellä. Tämä 
ei saisi olla ongelma, sillä ruotsin ja suomen kieli ovat 
tasaveroisia Suomen perustuslaissa. Tämä on huomi-
onarvoista senkin vuoksi, että meillä on pohjoismaisen 
kielisopimuksen mukaisesti oikeus kirjoittaa kirjalliset 
työt ja kokeet toisella pohjoismaisella kielellä silloinkin, 
kun opetus tapahtuu suomeksi. Kuinka tämä oikeus voi 
toteutua asiaankuuluvien opiskelijoiden kohdalla, mi-
käli he eivät saa ruotsiksi edes perustavaa laatua ole-
vaa tietoa oppilaitoksesta ja sen tarjoamista koulutuk-
sista? Puutteellinen informaatio yksinkertaisesti vai-
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keuttaa ulkosuomalaisten, pohjoismaisten ja suomen-
ruotsalaisten nuorten opiskelupaikan hakemista ja saa-
mista näissä suomalaisissa oppilaitoksissa.

Ulkosuomalaisparlamentin tulisi työskennellä sen 
hyväksi, että opetusministeriö huolehtisi siitä, että suo-
malaiset oppilaitokset kohtelisivat kaikkia opiskelijoita/
hakijoita tasapuolisesti.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa suomalaisia 
oppilaitoksia hyväksymään Suomen ulkopuolelta 

tulevien hakijoiden arvosanat Suomen arviointijär-
jestelmään suhteutettuna, jotta heillä on suomalais-
ten hakijoiden kanssa tasa-arvoinen mahdollisuus 
hakea suomalaisiin oppilaitoksiin.

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa suomalai-
sia oppilaitoksia noudattamaan yhteisiä sopimuk-
sia ja säädöksiä, jotka määrittävät Suomen ulko-
puolelta tulevien hakijoiden sisäänpääsyehtoja ja 
tiedottamaan niistä selkeästi. 

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa suomalai-
sia oppilaitoksia noudattamaan Suomen perustus-
lakia tarjoamalla olennaisen tiedon kotisivuillaan 
molemmilla kotimaisilla kielillä.

VII KULTTUURIA KOSKEVAT
PÄÄTÖSLAUSELMAT

38. Oregonin suomalaiset tarvitsevat 
vakituisen suomalaisen papin

Suomalaiset maahanmuuttajat perustivat ja rakensi-
vat aikanaan useita kirkkoja eri puolille Yhdysvalto-
ja ja vaalivat suomalaisia uskonnollisia perinteitä suo-
malaisten pappien avulla, jotka itsekin olivat maahan-
muuttajia. Vuonna 2016 Pohjois-Amerikassa toimi yh-
teensä vain 15 Suomen kirkon turistipappia ja -kantto-
ria. Suomalaiset matkustavat Yhdysvaltoihin kuitenkin 
jatkuvasti työn, opiskelun tai loman vuoksi. Suomalai-
sille tarvitaan suomenkielistä, luotettavaa, pitkäaikais-
ta ja korkealaatuista papillista johtamista. Vuonna 2014 
Floridassa oli 3 646 kirkossa kävijää ja 47 messua ja 
hartautta, New Yorkissa 21 messua, 11 vihkimistä ja 
kaksi hautausta sekä Kaliforniassa ja Teksasissa yh-
teensä 32 messua.

Vuonna 1907 perustettu Oregonissa sijaitseva Mes-
siah Lutheran Church of Portland on yksi niistä harvois-
ta seurakunnista, joka edelleen toimii aktiivisesti. Kirk-
ko kuuluu nykyään kirkko ELCA:an (Evangelical Lut-
heran Church of America, Oregon Synod). Viimeiset 
kymmenisen vuotta Portlandin suomalainen kirkko on 
onnistunut jatkamaan suomenkielisiä jumalanpalveluk-
sia kutsumalla vapaaehtoisia eläkkeellä olevia pappe-
ja Suomesta. Seurakunta on maksanut matkat ja kor-
vaukset kustannuksista. Pappien oleskeluajat ovat ol-
leet korkeintaan kolmen kuukauden pituisia. Valitetta-
vasti seurakunta on usein joutunut toimimaan pitkiä 
jaksoja ilman pappia. 

Yhdysvaltojen luoteisten osavaltioiden suomalais-
seurakunnat ovat toivoneet Suomen evankelis-luteri-
laiselta kirkolta papin virkaa jo USP:n istunnossa vuon-
na 2012 (PL 17/2012). Silloin ulkosuomalaisparlament-
ti ehdotti, että Suomen kirkon ulkosuomalaistyö tekisi 
yhteistyötä Yhdysvaltain luoteisten osavaltioiden (Ore-
gon, Washington) suomalaisseurakuntien kanssa, jotta 
suomalaiset seurakunnat voisivat saada muun muas-

sa eläkkeellä tai vuorotteluvapaalla olevia pappeja vie-
railevaan seurakuntatyöhön.

Sekä Oregonin että Washingtonin osavaltiossa ul-
kosuomalaisyhteisöt ovat vakiintuneita toimijoita, joil-
la on vuosikymmenten perinteet. Yhteisöt koostuvat 
ikääntyneistä suomalaisista sekä uusista nuorista maa-
hanmuuttajista. Yhdistyselämä on molemmissa yhtei-
söissä aktiivista, muun muassa Suomen kielen ja kult-
tuurin suhteen, mutta kirkollisen toiminnan jatkuvuus 
on uhattuna ilman pappia.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti välittää tiedoksi Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyön 
yksikölle toiveen saada Oregonin ja Washingtonin 
alueille yhteinen suomalainen pappi. Kirkon ulko-
suomalaistyö tekisi yhteistyötä molempien seura-
kuntien kanssa.

39. Hyvänpuhumisen viikko 20.–26.11.

Espanjan Aurinkorannikon vaeltava runoilija, Erkki J. 
Vepsäläinen, on vuodesta 2004 lähtien vuosittain jär-
jestänyt Fuengirolassa Hyvänpuhumisen viikon. Sen 
aikana Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaat 
kirjoittivat ”Minä puhun hyvää” -aineen. Hyvänpuhu-
misen viikolla opetellaan puhumaan hyvää ja järjestä-
mään pieniä hyväntuulen hetkiä itselle ja muille herät-
tääkseen elämäniloa ja elämänjanoa. Projektista on 
Facebook-sivu nimeltä ”Puhun hyvää”.

Tapahtuma on suosittu Aurinkorannikon alueella, 
esimerkiksi Fuengirolan televisio on tullut kuvaamaan 
palkintojen jakotilaisuutta ja ohjelma on näytetty tele-
visiossa useana päivänä. Tämän lisäksi Hyvänpuhu-
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misen viikkoon osallistuivat myös koulut Espanjan ul-
kopuolella. Suomen Etelä-Afrikan suurlähettilään va-
litsema Good Hope -koulu Kapkaupungissa osallistui 
vuosina 2011 ja 2012 kirjoittamalla englanniksi hyvän-
puhumisen ajatuksia. Vepsäläisen pojan, Jari Vepsä-
läisen ansiosta St. Margaret’s English Secondary and 
Primary School Hongkongissa onkin osallistunut kah-
tena vuonna Hyvänpuhumisen viikon kirjoitukseen.

Tähän mennessä omaehtoista toimintaa, kuten 
opettajien lisätyötä ja kunniakirjojen painatuskuluja, 
on tukenut yksityishenkilö (Erkki J. Vepsäläinen itse). 

Erkki J. Vepsäläisen mallin mukaisesti muut ulko-
suomalaisjärjestöt ja Suomi-koulut voisivat ottaa käyt-
töön tämän ajatuksen ja järjestää Hyvänpuhumisen 
viikon.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti hylkää aloitteen ja eh-
dottaa aloitteen tekijöille muiden kanavien käyt-
tämistä. 

40. Kulttuuriturismi Italian ja 
Suomen välillä 

Monet Italiassa asuvat ulkosuomalaiset toimivat ak-
tiivisesti eri kulttuurin saroilla sekä kehittämässä että 
ideoimassa erilaisia tapahtumia, matkoja ja seminaa-
reja. He tuovat esille Suomen erityislaatuisen annin, 
jota Suomen ulkopuolella arvostetaan: puhdas luon-
to, korkeatasoinen koulutus, omaperäinen taide ja kä-
sityöläisperinne. Usein tätä viestiä välitetään designin, 
elokuvan, musiikin, visuaalisen- ja performanssitaiteen 
keinoin. Kestävän kehityksen matkailu on tehokas ta-
pa rakentaa silta Italian ja Suomen välillä, jonka kautta 
tunnistaa sekä oma erityislaatuinen identiteettimme ja 
voimavaramme, joka luo pohjan yhteistyölle maittem-
me kansalaisten välillä. Suomen ja Italian yhteistyö 
eri aloilla, kuten matkailu, gastronomia, taide ja koulu-
tus, on kasvussa. Visit Finland ja Food from Finland ja 
monet italialaiset tahot, kuten Slow Food näkevät suu-
ria mahdollisuuksia maidemme väliselle yhteistyölle. 

Vaikka suurlähetystöt ja konsulaatit ovatkin mainio-
na tukena myös yksityisten tahojen aloitteissa, ja Ita-
lian suomalaisille on tarjolla kovin monia tahoja mu-
kaan kuten Suomi-seurat, suurlähetystö, sekä Team 
Finlandin, Finpron, Food from Finlandin, Visit Finlan-
din ja Tekesin kaltaisia tahoja. Toisaalta Italiasta kui-
tenkin puuttuu rakenne, joka edesauttaisi vielä erik-
seen toimivien suomalaisten tahojen yhteistyötä. Tä-
ten ehdotetaan Italiassa toimivista ulkosuomalaisista 
kootun, regionaalisesti kootun ja maan kattavan Ko-
mitean perustamista. Sen tehtävänä olisi tuoda toimi-
jat yhteen ja luoda suhteita kulttuuritoimijoiden ja eri 
matkailukohteiden yritysten välillä. Komitea olisi tuke-
na ideointivaiheessa, auttaisi verkostoitumisessa ja tie-
dotuksessa verkottumisen, koulutuksen ja viestinnän 
keinoin. Komitea tekisi yhteistyötä paikallisesti. Jos tä-

mä toimii Italiassa, saattaisi siitä syntyä malli hyödyn-
täväksi myös muualla.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti ei voi ottaa kantaa aloit-
teeseen sen varhaisen vaiheen vuoksi. Samalla se 
ehdottaa aloitteen tekijöille yhteistyöverkostomal-
lin kehittämistä, varsinkin kun aloite perustuu ul-
kosuomalaisten paikallisen kulttuurin ja elinkeino-
elämän tuntemiseen.

41. Pittsburghin yliopiston 
kansallisuuksien luokkahuoneiden 
joukossa olevan suomalaiskansallisen 
luokkahuoneen komitean huomioiminen

Finnish Room Committee of the University of Pittsburgh 
on jo kauan kerännyt varoja ja kehittänyt piirustukset 
Suomalaiskansallista luokkahuonetta (Finnish Room)
varten yliopiston kuuluisaan Cathedral of Learning -ra-
kennukseen. Tämä 42-kerroksinen torni on alusta al-
kaen tarkoitettu sisältämään kansallisia luokkahuonei-
ta, jotka edustavat niitä alkuperäisiä kulttuureja, jotka 
ovat olleet mukana amerikkalaisen kulttuurin kehityk-
sessä. Tornissa on 30 huonetta, joissa vuosittain kier-
tää kymmeniätuhansia vierailijoita. Huoneista 28 toimii 
myös tavallisina kurssisaleina, joissa opiskelevat Pitt-
sburghin yliopiston opiskelijat.

Kansalliset huoneet liittyvät yliopiston laajempaan 
kansainväliseen kulttuuritoimintaan. Vuosittain useita 
komiteoiden keräämiä apurahoja jaetaan kansainväli-
sen työn tueksi opiskelijoille ja professoreille. Finnish 
Room -komitea sponsoroi vierailevia muusikoita ja tut-
kijoita, järjestää luentoja ja Suomen kulttuuriin liittyviä 
tapahtumia, vastaanottaa Pittsburghiin saapuvia uusia 
suomalaisasukkaita, sekä tarjoaa käännöspalveluja 
ja suomen kielen opetusta. Nationality Rooms and In-
tercultural Programs -henkilöstö osallistuu myös Pitt-
sburghin kaupungin ja monen paikallisen yhdistyksen 
kansainväliseen työhön. 

Suomalaisen luokkahuoneen puuttuminen herättää 
ihmetystä. Tämän huoneen valmistuminen ja avaami-
nen käyttöön toisi kulttuurimme arvostuksen yleiseen 
huomioon.

Huoneen sisustus oli valittu Suomen arkkitehtiopis-
kelijoiden kilpailussa vuonna 2006. Voittaja Mika Grön-
dahlin esitystä perinteisestä savupirtistä on kehitetty 
edelleen sisältämään yksityiskohtia suomalaisesta hir-
sirakenteesta ja 1700- ja 1800-lukujen vaihteelle omi-
naisia symboleja ja esineitä. Suomalainen luokkahuo-
ne rakennetaan lahjaksi yliopistolle, joka sitten huoltaa 
sen osana yliopiston Kansallisten luokkahuoneiden ja 
kansainvälisen kulttuurivaihdon ohjelmaa.

Finnish Room Committee ja Pittsburghin pieni suo-
malaisryhmä toivovat kaikkien suomalaisten tukea 
hankkeelle niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa ameri-
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kansuomalaisten parissa. He toivovat, että rakennus-
työt saataisiin tehdyksi kesällä 2018. Jotta tämä on-
nistuisi, hanketta tulisi esitellä mahdollisimman laajalti.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti ottaa huomioon, että 
Pittsburghin yliopiston Finnish Room Committeen 
hanke on merkityksellistä suomalaisen kulttuuri-
perinnön vaalimista Yhdysvalloissa ja toteaa, että 
Suomi-Seuran ja ulkosuomalaisparlamentin sihtee-
ristön tiedotuskanavia hyödynnetään.

ISTUNNON LISÄÄMÄ ALOITE KULTTUURI-
VALIOKUNNALLE:

56. Työryhmän perustaminen ulkosuoma-
laisparlamentin kulttuuripoliittisen ohjel-
man luomiseksi

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti ehdottaa, että puhemie-
histö selvittää ja päättää mahdollisesta kulttuuri-
poliittisen ohjelman työryhmän perustamisesta.

42. Ulkosuomalaistietopankki älykkääseen 
verkostoitumiseen

Maailmalla asuu suuri määrä suomalaisia yrittäjiä ja 
yritysmaailmassa mukana olevia henkilöitä, joista mo-
nilla on kiinnostusta olla avustamassa alueelleen lii-
ketoimintaa perustavia suomalaisia. Aloitteessa esi-
tetään tietopankin perustamista, mihin ulkosuomalai-
set yritykset ja ulkosuomalaiset asiantuntijat voisivat 
ilmoittaa tietonsa.

Vuonna 2012 ulkosuomalaisparlamentin istunnon 
yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa istun-
toon osallistuneet ulkosuomalaiset ammattilaiset ker-
toivat kiinnostuksestaan olla kansainvälistyvien suo-
malaisyritysten ja -yrittäjien apuna asuinmaassaan.

Suomen Yrittäjät ja Suomi-Seura ry olivat jo aiem-
min kartoittaneet ulkosuomalaisia, joilla on kiinnos-
tusta olla suomalaisyrittäjien apuna.  Suomen Yrittäjil-
lä on siitä lähtien ollut rekisteri ulkosuomalaisista, jot-
ka ovat suomalaisyrittäjien ja -yritysten käytettävissä 
maailmalla. 

Vuoden 2018 alussa innovaatiorahoituskeskus Te-
kes ja kansainvälistymispalveluja tarjoava Finpro yhdis-
tetään Business Finlandiksi, missä Finpron ja Tekesin 
toiminnot säilyvät entisellään. Muutos on osa Team Fin-
land -uudistusta. Finpro on perustanut Experts Search 
-rekisterin, joka sisältää tiedot ulkomailla asuvista hen-
kilöistä ja toimijoista, jotka voivat toimia maailmalla toi-
mintaansa aloittavien tai laajentavien yritysten apuna 
eri maissa sekä myös Finpron kontakteina. Rekiste-
riin sisältyy muun muassa palveluntarjoajia, konsult-
teja, lakitoimistoja ja yksityishenkilöitä. Kaikki kontak-
tit ovat Finpron tarkistamia. 

Vastaavanlaisen avoimen tietopankin ylläpito vaati-
si ylläpitäjältä paljon työtä tietojaan antaneiden tausto-
jen selvittämisen sekä tietojen päivittämisen takia. Tie-
toja maailmalla toimivista suomalaisyrityksistä on saa-
tavilla eri lähteistä kuten kauppakamareista ja Suomen 

edustustoista, ja myös Suomi-Seuran kontaktiverkos-
ton kautta on mahdollista selvittää esimerkiksi tietty-
jen ammattien edustajia eri maissa.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että aloitteessa 
esitetyn kaltaisia rekistereitä on jo olemassa tai 
suunnitteilla. Ulkosuomalaiset asiantuntijat ja yri-
tykset voivat olla yhteydessä edellä mainittujen re-
kistereiden ylläpitäjiin, mikäli he haluavat tulla lii-
tetyksi näihin verkostoihin. 

Ulkosuomalaisparlamentti korostaa, että ver-
kostojen tulee olla avoimia ja että niistä tulisi tie-
dottaa tehokkaasti. 

43. Suomalaisten tv- ja radio-ohjelmien 
seuraaminen maailmalla

Ulkosuomalaisten toiveena on voida seurata suoma-
laisia televisio-ohjelmia ja Suomen tapahtumia televi-
sion välityksellä. Suuri joukko ulkosuomalaisia mak-
saa myös Yle-veroa, mutta ei koe saavansa sille riit-
tävästi vastinetta.

Euroopan parlamentti hyväksyi aiemmin kevääl-
lä 2017 ns. Portability-asetuksen, mikä mahdollistaa 
vuonna 2018 Yle Areena -tyyppisten videopalvelui-
den katselun Euroopan unionin alueella. Näin ollen Yle 
Areenakin avautuu kokonaisuudessaan EU:n alueella 
katseltavaksi ensi vuoden alkupuolella. Tämä edellyt-
tää kuitenkin katsojalta kirjautumista Yle Areenan pal-
veluun, millä voidaan todentaa käyttäjä suomalaisek-
si. Koska palvelun avautuminen edellyttää eräitä tekni-
siä toiminnallisuusmuutoksia Yle Areenaan, Yle ei vie-
lä voi antaa tarkkaa päivämäärää Euroopan-laajuisen 
palvelunsa avautumiselle.
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Yle Areenaa ei kokonaisuudessaan kuitenkaan voi-
da avata koko maailmaan tekijänoikeudellisista syis-
tä. Yle ei osta tai sille ei myydä joidenkin ohjelmasi-
sältöjen globaaleja esitysoikeuksia. Tällaisia ovat tyy-
pillisesti useat kansainväliset ohjelmat, tai kansainvä-
liset insertit ohjelmien sisällä, tai musiikkisisällöt, tai 
kansainväliset urheiluoikeudet. Yle pyrkii kuitenkin ai-
na hankkimaan mahdollisimman laajat esitysoikeu-
det. Kotimaisista sisällöistä noin 80 % on katseltavis-
sa maailmanlaajuisesti. 

Näistä syistä Ylellä ei ole mahdollisuuksia eikä oi-
keuksia avata koko Yle Areenaa vuonna 2018 glo-
baalisti.

Kaikki Ylen radiokanavat ovat kuunneltavissa suo-
rina lähetyksinä maailmanlaajuisesti.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa Yleä jatka-
maan tekijänoikeusneuvotteluja tekijänoikeuksis-
ta ja muista globaaliin tarjontaan liittyvistä seikois-
ta asianomaisten tahojen kanssa, jotta Yle Areenan 
mahdollisimman laaja tarjonta on tulevaisuudessa 
saatavilla myös kaikkialla maailmassa.

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa puhemie-
histöä neuvottelemaan valtiovallan kanssa Yle-ve-
roon liittyvistä epäoikeudenmukaisuuksista.

44. Ulkosuomalaisparlamentin ja 
Suomi-Seuran kommunikaatio-
menetelmien päivittäminen

Ulkosuomalaisparlamentin ja Suomi-Seura ry:n säh-
köisiä informaatiokanavia ovat kummankin kotisivut, 
seuran ja USP:n yhteinen sähköinen Sutinat-tiedote 
sekä molempien Facebook-sivut sähköpostin lisäksi. 
Twitteriä ei ole kuitenkaan otettu käyttöön resurssien 
puutteen takia, koska Twitter vaatii jatkuvaa päivitys-
tä ja seuraamista.

Suomi-Seuran kokousasiakirjojen ja -kutsujen lähe-
tys tapahtuu jo nyt suureksi osaksi sähköisesti. Ulko-
suomalaisparlamentin postitukset on toistaiseksi hoi-
dettu kirjepostitse, mutta USP:n säännöt eivät estä siir-
tymistä sähköiseen postitukseen. 

USP:n työjärjestyksessä (12 §) todetaan jo nyt, että 
parlamentin istuntopöytäkirja lähetetään sähköpostitse 
jokaiselle USP:n jäsenyhteisölle sekä istuntoon osallis-
tuneelle edustajalle ja tarkkailijalle ja pöytäkirja julkais-
taan USP:n kotisivulla. Muissa postitusta koskevissa 
pykälissä (2 § ja 4 §) todetaan vain, että Suomi-Seura 
”lähettää kutsun ja istunnon esityslistan ilmoittautuneil-
le yhteisöille ja edustajille” määrittelemättä lähetysta-
paa. Lisäksi todetaan, että aloiteyhteenveto ja toimin-
taraportti julkaistaan USP:n kotisivulla. 

Ulkosuomalaisparlamentti on erityisesti istuntovuo-
sina erittäin suuri menoerä Suomi-Seuran budjetissa, 
koska USP:llä ei ole omaa rahoitusta. Vuoden 2017 is-
tuntoon osallistuu 193 yhteisöä, joten niin rahallises-

ti kuin työmäärällisesti kirjepostitus on kallis ja raskas 
toiminto. Siirtyminen kokonaan sähköiseen postituk-
seen tuo merkittäviä säästöjä niin rahallisesti kuin työ-
ajan käytön suhteen. 

Suomi-Seuran keväällä 2017 uudistetut kotisivut 
ja uudistettavat ulkosuomalaisparlamentin kotisivut 
parantavat entisestään sähköisen tiedotuksen tehok-
kuutta.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että Suomi-Seu-
ra ry ja ulkosuomalaisparlamentti siirtyvät niitä 
koskevissa postituksissa sähköiseen postituk-
seen.  Perinteistä kirjepostia voidaan edelleen käyt-
tää tarvittaessa.

45. Ulkosuomalaisen sähköisen median
avustaminen

Suomi-Seura ry jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämästä määrärahasta tukea niin ulkosuomalais-
järjestöille kuin ulkosuomalaisille tiedotusvälineille sekä 
ulkosuomalaisjärjestöjen ja -yhteisöjen tiedotukseen. 
Järjestöavustuksia jaetaan kahdesti vuodessa ja tie-
dotusavustuksia kerran vuodessa. Järjestöavustuksia 
myönnetään esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen 
ja kerhotalojen ja -tilojen remontointiin.

Tiedotusavustukset on jaettu perusavustuksiin ja 
erityisavustuksiin. Perusavustuksia on myönnetty ul-
kosuomalaislehtien sekä yhdistysten ja järjestöjen tie-
dotuslehtien painatukseen ja postitukseen. Erityisavus-
tuksia myönnetään ulkosuomalaislehdille, yhdistysten 
ja järjestöjen tiedotuslehdille ja ulkosuomalaisradioil-
le hankintoihin, erityisprojekteihin ja radioiden lähetys-
kustannuksiin. Lisäksi erityisavustuksia voidaan myön-
tää esimerkiksi Suomi-kouluille erityisprojekteihin ku-
ten koulun lehden tekoon. Hankinnoiksi katsotaan esi-
merkiksi kamerat, tietokoneet, taitto-ohjelmat ym. työ-
välineet sekä radioiden osalta musiikkihankinnat ja eri-
laisten työvälineiden hankinnat.

Ruotsissa suomenkielinen Sisuradio aluetoimituk-
sineen toimii Ruotsin radion yhteydessä, samoin kuin 
Ruotsin televisiossa on suomenkielinen toimitus.

Suomenkielinen tiedotus ja suomenkieliset tiedo-
tusvälineet ovat edelleen erittäin tärkeä osa ulkosuo-
malaisten elämää internetistä huolimatta, ja esimerkik-
si Espanjan Aurinkorannikolla suomenkielisellä radio-
toiminnalla on merkittävä tehtävä viranomais-, kriisi- ja 
katastrofitiedotuksessa. Lisäksi suomenkielisillä lehdil-
lä ja radioilla on kaikkialla suuri merkitys suomen kielen 
ylläpidossa ja suomalaisen identiteetin säilyttämisessä.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti esittää, että puhemie-
histö neuvottelee opetus- ja kulttuuriministeriön 
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kanssa tavoitteena taata riittävän suuruiset mää-
rärahat ulkosuomalaisten sekä perinteiselle että 
sähköiselle medialle.

46. Inkerinsuomalaiseen kulttuuri-
yhteistyöhön sähköinen arkisto

Inkerinsuomalaisten paluumuutto-ohjelman loputtua 
1.7.2016 Suomen valtiolla on tilaisuus tukea uuden 
kanssakäymisvaiheen alkua inkerinsuomalaisten kans-
sa. 

Inkeriläiset ovat osa Suomen siirtolaisuuspolitiik-
kaa niin ulkosuomalaisina kuin paluumuuttajinakin. 
Suomella on ollut useita mittavia tukihankkeita inkerin-
suomalaisten asuinalueilla. Inkerinsuomalaisten histo-
ria on myös Suomen historiaa. Kuitenkin inkeriläisyy-
den vaiheista tiedetään vähiten juuri Suomen itsenäi-
syyden ajalta. 

Sähköinen, elävä Inkerin verkkoarkisto mobiilisovel-
luksineen loisi pohjan jatkaa inkerinsuomalaista kult-
tuuriyhteistyötä. Internet-teknologian ansiosta voidaan 
olemassa olevia arkistoja Suomessa, Virossa, Venäjäl-
lä ja Ruotsissa, verkkolinkkejä niiden sähköisiin tieto-
kantoihin ja historiallisesti arvokkaita yksityisomistuk-
sessa olevia haavoittuvia kokoelmia yhdistää, tallentaa 
ja panna esille. Ne voidaan yhdistää inkerinsuomalais-
ten yhteisöjen, paikallisseurojen ja kansalaisten muis-
titietoon, elämäkertoihin ja kuva-aineistoon. Helposti 
saavutettavassa muodossa oleva arkisto kokoaisi ja 
keskittäisi tutkimusta, muistitietoa ja audiovisuaalisia 
tallenteita kattaen inkerinsuomalaisen kulttuurikentän. 

Näin inkerinsuomalaiset yhteisöt, paikallisseurat ja 
perhe- tai lähialuehistoriasta kiinnostuneet voivat osal-
listua omaan tai heitä kiinnostavaan kulttuuriin. Yhdes-
sä rakentamiselle osin asiantuntijoiden avulla ja osin 
talkoilla on yhteiskunnallinen tilaus inkeriläistaustais-
ten suomalaisten, heidän järjestöjensä sekä niin his-
torian ja tieteen asiantuntijoiden kuin Viron, Venäjän ja 
Ruotsin inkeriläisten keskuudessa. 

Hanke olisi seurattavissa olinpaikasta ja ajasta riip-
pumatta, ja se saavuttaisi hajallaan lähialueilla ja naa-
purimaissa asuvat nuoret ja vanhat inkeriläiset, tutki-
jat ja kansalaiset. Elävä arkisto toimisi oppimisympä-

ristönä tutustuttaen inkeriläiseen historiaan ja kulttuu-
riin. Opetus- ja kulttuuri- ja tieteellisen toiminnan ohella 
on muitakin painopistemahdollisuuksia, liittyen esimer-
kiksi elinkeinon harjoitukseen tai yrittäjyyteen.

Keskeisessä asemassa on Suomen inkeriläisten lii-
ton luovuttama Inkerin arkisto, joka sijaitsee nykyään 
Suomen Kansallisarkistossa. Aineisto käsittää noin 40 
mappia, eikä sitä ole juurikaan kartutettu toisen maa-
ilmansodan jälkeen. Sähköisiä tietokantoja on myös 
Suomen Kansanrunouden arkistossa, Viron Kansal-
lisarkistossa, Viron Historiallisessa Arkistossa, Pie-
tarin eri museoissa ja muualla. Uudemmat aineistot 
ovat hajallaan eri maiden inkeriläisjärjestöjen omis-
sa arkistoissa.

Ulkosuomalaisparlamentin Inkerin verkkoarkistoa 
koskevan päätöslauselman 28/2012 aikaan aloitettiin 
naapurimaiden inkeriläisjärjestöjen yhteistyö uudem-
man aineiston tallentamiseksi ja järjestämiseksi Inke-
rin arkistoon. Suunnitelmana oli Suomen Inkeri-liiton 
noin 1 500 valokuvan kokoelman digitalisointi ja valo-
kuvapankin soveltaminen sähköiseen pohjakarttaan, 
jonka kautta voidaan esittää kulttuurisia ja perhehis-
toriallisia aineistoja seurakunnittain ja kylittäin. Hanke 
ei jatkunut varojen puutteen vuoksi, mutta se on hyvä 
esimerkki sähköisen arkiston mahdollisuuksista: kar-
tan kautta avautuvat kuvakansiot sekä siihen kuulu-
va välttämätön metadata ja liitännäiset voivat olla ta-
rinoita, kommentteja henkilöhistorioihin, ladattuja kir-
jeitä, videoita ym.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti tukee inkerinsuomalais-
ten pyrkimyksiä luoda sähköinen arkisto ja tie-
topankki. Ulkosuomalaisparlamentti vetoaa sik-
si Suomen valtioon, että tämä myöntää resursse-
ja kokonaisuuden luomiseen, joka sähköisen ver-
koston muodossa keskittää internet-alustalle ha-
jallaan olevia inkerinsuomalaisesta kulttuurista ja 
historiasta kiinnostuneita toimijoita ja tietoa. 

Ulkosuomalaisparlamentti pitää inkerinsuoma-
laisprojektia erinomaisena pilottiprojektina, jota voi 
hyödyntää laajemmin ulkosuomalaiskartoituksissa 
ja -tutkimuksessa.

47. Ulkosuomalaisparlamentin 
tilit ja budjetti

Ulkosuomalaisparlamentin rahoitus tulee kokonaisuu-
dessaan Suomi-Seura ry:n varoista. Suomi-Seura erit-

telee tileissään eri toiminnoista aiheutuneet kustannuk-
set, joista ulkosuomalaisparlamentti on kustannuspai-
kalla 501. Seuran toimisto laatii vuosittain talousarvi-
oesityksen Suomi-Seuran johtokunnalle, joka on vas-
tuussa seuran tileistä. Seuran johtokunta on valtuutta-
nut toiminnanjohtajan selvittämään ulkosuomalaispar-
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lamentin talousvaliokunnalle Suomi-Seuran tilejä ulko-
suomalaisparlamentin osalta. 

Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmien 
59/2005, 49/2007, 58/2010, 36/2012 ja 38/2015 mu-
kaisesti Suomi-Seura ry jatkaa ulkosuomalaisparla-
mentin tukemista ja esittää vastaisuudessakin selvi-
tyksen parlamentin menoista talousvaliokunnalle ja 
puhemiehistölle. 

Ulkosuomalaisparlamentin menot ovat olleet istun-
tovuosina noin 100 000, nyttemmin 130 000 euroa, mi-
kä edustaa Suomi-Seuran taloudessa hyvin huomatta-
vaa osaa. Päätöslauselmissa 36/2012 ja 38/2015 ulko-
suomalaisparlamentti kehotti opetus- ja kulttuuriminis-
teriötä ottamaan tämän huomioon Suomi-Seuralle an-
nettavia määrärahoja harkittaessa. USP:n perustami-
nen 20 vuotta sitten tai sen sihteeristönä toimiminen ei 
lisännyt seuran tukea. Istuntovuosina parlamentin kus-
tannuksiin menee neljännes seuran menoista, istunto-
jen välivuosina (kuten 2016) USP:n kuluihin menee 1/3 
valtionavusta. Seuran henkilökunta hoitaa USP:n käy-
tännön asioita ja edunvalvontaa johtokunnan kanssa. 

USP:lla ei ole ulkopuolisia rahoituslähteitä. USP:n 
säännöt ratifioineiden ulkosuomalaisyhteisöjen määrä 
nousee tasaisesti (nyt 530 yhteisöä 39 maassa). US-
P:n ja Suomi-Seuran palvelujen kysyntä lisääntyy, mut-
ta Suomi-Seuran oman toiminnan rahoituksen merkittä-
vä lähde valtion toiminta-avustus ulkosuomalaistoimin-
taan pysynyt samana 18 vuotta. Tukea on myönnetty 
vuodesta 1997. Tuen määrä 275 000 € (2014) tippui 
265 000 euroon (2015), sitten 235 000 euroon (2016). 
Avustuksella tuetaan myös USP:n toimintaa. Kahden 
vuoden tiputus 15 % vaikutti kompensoituvan avus-
tuksen noustua 2017 (255 000 €). Tosiasiassa seuran 
kykyä tukea ulkosuomalaisia järjestöjä, Suomi-kouluja 
ja ulkosuomalaismediaa heikentää samalla tapahtuva, 
seuran läpi menevän valtionavun vielä rajumpi leikka-
us: järjestöjen kulttuurisen ulkosuomalaistoiminnan tu-
kea (järjestöapurahat kulttuuri- ja harrastustoiminnan 
tukemiseen) leikattiin kolmena viime vuotena noin 1/3, 
ja edelleen vuonna 2017. Suomi-Seuralla, kuten US-
P:lla, on tärkeä oma roolinsa OKM:n avustusmomentil-
la ainoana tukijana ulkosuomalaisille, joita on noin 1.6 
miljoonaa, heistä noin 300 000 Suomen kansalaista.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti päättää, että Suomi-Seu-
ra ry jatkaa ulkosuomalaisparlamentin tukemis-
ta ja tuo selvityksen parlamentin menoista myös 
seuraavan istunnon talousvaliokunnalle ja puhe-
miehistölle. 

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa Suomen 
eduskuntaa ja opetus- ja kulttuuriministeriötä kiin-
nittämään huomiota Hallituksen ulkosuomalais-
poliittiseen ohjelmaan vuosille 2017 -  2021, jossa 
Suomen hallituksen politiikkalinjauksena on turva-
ta ulkosuomalaisparlamentin toimintaedellytykset. 

48. Ulkosuomalaisparlamentin 
kotisivut ja parlamentin lomakkeet 
venäjäksi – Создание сайта www.usp.fi 
и регистрационных форм на русском 
языке

Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjen 9 artiklan mukai-
sesti parlamentin käyttämät kielet ovat suomi, ruotsi, 
englanti ja venäjä. Perustavasta istunnosta vuodesta 
1997 lähtien on sovellettu käytäntöä, jossa venäjän kie-
len tulkkausta istunnossa tarvitsevat ovat huolehtineet 
itse tulkkauksen järjestämisestä. USP:n materiaali ja 
tiedotus on koko USP:n historian ajan ollut suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi ja niin ikään istunnossa käyte-
tyt kielet ovat nämä kolme. Näille kielille on myös jär-
jestetty tulkkaus. 

Suomi-Seuran henkilökunta pystyy osittain huolehti-
maan itse USP:n viestinnästä ja materiaalista suomek-
si, ruotsiksi ja englanniksi, mutta joutuu osittain osta-
maan käännöspalvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajal-
ta. Venäjän kielen taitoista henkilökuntaa Suomi-Seu-
rassa ei ole, joten kaikki materiaali olisi käännettävä 
ulkopuolisella palveluntarjoajalla. Mikäli lomakkeet oli-
sivat venäjäksi, niihin kirjoitetut tekstit olisi myös kään-
nettävä ulkopuolisella palveluntarjoajalla. 

Suomi-Seuralla on ulkosuomalaisten palvelujärjes-
tönä pyrkimys palvella mahdollisimman kattavasti, mut-
ta käytettävissä olevat resurssit asettavat toiminalle ra-
jat. Kaikista 530:stä USP:n toiminnassa mukana ole-
vista yhteisöistä on Venäjältä 22 ja Virosta niin ikään 
22 yhteisöä ratifioinut parlamentin säännöt. Kielivali-
koiman laajentaminen nykyisestä on ensisijaisesti ta-
loudellinen kysymys. USP:llä ei ole omaa Suomi-Seu-
rasta erillistä talousarviota, vaan oma kustannuspaikka 
Suomi-Seura ry:n talousarviossa. Suomi-Seuran talou-
dellinen tilanne edellyttää priorisointeja eikä tällä het-
kellä ole mahdollista laajentaa USP:n kielivalikoimaa. 
Perusteltua on siis jatkaa nykyistä käytäntöä. 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että sääntöjen 
9 artiklan mukaisesti parlamentin käyttämät kie-
let ovat suomi, ruotsi, englanti ja venäjä. Perusta-
vassa istunnossa 1997 yhteisesti sovitun käytän-
nön mukaisesti venäjän kielen tulkkausta tarvitse-
vat huolehtivat itse tulkkauksesta ja käännöstar-
peista. Tämä on ollut toimiva käytäntö eikä USP:n 
sääntöihin/työjärjestykseen tältä osin esitetä muu-
toksia. Selvitetään mahdollisuutta, että Itä-Euroo-
pan alue itse kääntää aluesivunsa venäjäksi. Lo-
makkeiden kääntämiseen venäjäksi ei tällä hetkel-
lä ole resursseja.    
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49. Ansiomerkkijärjestelmä 
ulkosuomalaisparlamentille

Ehdotetaan ulkosuomalaisparlamentin oman palkinto-/
ansiomerkkijärjestelmän luomista sitten kun sen oma 
status on selkeytynyt.

Suomi-Seura ry jakaa ansiomerkkejä ansioituneil-
le ulkosuomalaisille. Ansiomerkkiesityksen voi tehdä 
ulkosuomalaisyhteisö tai Suomi-Seura.  Ansiomerk-
kiesityksen voi tehdä Suomi-Seuran johtokunnan jä-
sen, toiminnanjohtaja, joku ulkosuomalaisyhdistys tai 
yksityinen henkilö tekemällä asiasta perustellun ehdo-
tuksen Suomi-Seuralle. Kultainen ansiomerkki luovu-
tetaan tunnustuksena erittäin ansiokkaasta, hopeinen 
ja pronssinen ansiokkaasta toiminnasta ulkosuoma-
laisten kotimaanyhteyksien lujittamiseksi ja työstä suo-
malaisen kulttuurin säilyttämiseksi ulkomailla asuvien 
suomalaisten ja heidän jälkeläistensä keskuudessa. 

Suomi-Seura ry tukee ulkosuomalaisjärjestöjä ja 
-mediaa jakamalla niille hakemuksesta opetus- ja kult-
tuuriministeriön (OKM) vuosittain tähän tarkoitukseen 
myöntämää avustusta. Vuonna 2016 OKM:n avustus 
oli 195 000 euroa ja 2017 summa on 170 000 euroa. 
Vuonna 2016 Suomi-Seura tuki lisäksi 30 000 euron 
ylimääräisellä avustussummalla Suomi 100 -tapah-
tumien järjestämistä maailmalla. USP:n puhemiehis-
tö saa vuosittain pienen avustuksen alueensa toimin-
taan, ja nuorten osallistumista ulkosuomalaisparlamen-
tin istuntoon tuetaan myöntämällä matka-avustuksia. 

USP:lla ei toistaiseksi ole omaa erillistä talousar-
viota, vaan sillä on oma kustannuspaikkansa Suo-
mi-Seuran talousarviossa. Nykyisessä tilanteessa ei 
ole mahdollista luoda omaa palkinto-/ansiomerkkijär-
jestelmää, mutta mikäli USP:n asema vakinaistetaan 
ja/tai se saa oman määrärahan, aloitteeseen on syy-
tä palata uudelleen. 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että asia ei ole 
tällä hetkellä ajankohtainen. Mikäli USP:n asema 
virallistetaan ja/tai se saa oman määrärahan, aloit-
teeseen palataan uudelleen.   

50. Ulkosuomalaisparlamentin säännöt 
ratifioineen passiivisen yhteisön 
poistaminen sen piiristä

Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjen 1 artiklan mukai-
sesti USP koostuu maailmalla toimivien suomalaisyh-
teisöjen edustajista. USP:n toimintaan mukaan tulevan 
yhteisön on vahvistettava USP:n säännöt. Säännöissä 
ei ole mitään mainintaa siitä, miten yhteisö erotetaan 
USP:n toiminnasta. Säännöt tai työjärjestys eivät myös-
kään anna yhteisön aktiivisuutta koskevia määräyksiä.  

USP:n toiminnassa mukana olevilla ulkosuomalais-
yhteisöillä on sääntöjen mukaan oikeus mutta ei velvol-

lisuus osallistua istuntoihin ja tehdä aloitteita. USP:n 
käsikirjan mukaan on kuitenkin toivottavaa, että vain 
sellainen suomalaisyhteisö, jolla on näkyvä ja toimiva 
osa paikallisessa suomalaisyhteisössä, osallistuu US-
P:n toimintaan. 

USP:n istunto 2005 antoi seuraavan päätöslausel-
man 25: 

USP esittää, että sen työhön osallistuvat yhteisöt 
vastuullisesti ylläpitävät ajantasaista yhteystiedostoa 
parlamentin käyttöön sekä velvoittaa sihteeristöä jul-
kistamaan yhteystiedot USP:n kotisivulla. Ellei yhte-
ystietoja ole ajantasaistettu kolmen istuntokauden ku-
luessa, sihteeristön tulee poistaa yhteisö USP:n re-
kisteristä kuultuaan alueen varapuhemiestä asiassa. 

Tämä käytäntö lienee edelleenkin toimiva. Sääntö-
jen mukaan parlamentti kokoontuu istuntoon 2-3 vuo-
den välein. Kolme istuntokautta on pisimmillään yhdek-
sän vuotta, lyhimmillään kuusi vuotta. Monet yhdistyk-
set toimivat vapaaehtoisvoimin ja muutamien aktiivis-
ten ihmisten turvin. Kun yhdistyksessä pitkään aktiivi-
sina olleet henkilöt syystä tai toisesta lopettavat, yh-
distys saattaa lamaantua. Tämä voi olla hetkellistä tai 
pitkäkestoisempaa. USP:n kaltaiselle avoimelle yhteis-
työfoorumille ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista 
luoda tiukkoja velvoitteita toiminnan suhteen. USP on 
sitä vahvempi mitä useampi ulkosuomalaisyhteisö on 
vahvistanut sen säännöt ja siten liittynyt mukaan US-
P:n toimintaan.  

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että vuoden 2005 
istunnon päätöslauselma 25 antaa jo nyt sihteeris-
tölle mahdollisuuden poistaa yhteisö USP:n rekis-
teristä, mikäli yhteisö ei ole ajanmukaistanut yhte-
ystietojaan kolmen istuntokauden aikana. USP kat-
soo, ettei ole tarkoituksenmukaista tiukentaa tätä 
menettelyä. 

51. Tarkkailijoiden asema 
ulkosuomalaisparlamentissa

Sääntöjen 2 artiklassa todetaan, että USP:n täysistun-
toon voivat osallistua ulkosuomalaisyhteisöjen edus-
tajat siten, että yhteisö saa jäsenmäärästä riippuen lä-
hettää 1-3 edustajaa istuntoon. Sen sijaan tarkkailijoi-
den määrää ei ole mitenkään rajoitettu. 

Tarkkailijoiden määrä on vaihdellut istunnoissa seu-
raavasti 50 (2000), 53 (2002), 56 (2005), 57 (2007), 46 
(2010), 27 (2012), 47 (2015) ja 81 (2017). Vaikka tark-
kailijoiden rooli istunnossa on passiivinen (ei puhe- ei-
kä äänioikeutta), on katsottu tärkeäksi, että yhteisöistä 
voi tulla edustajien lisäksi muitakin seuraamaan istun-
toa. Ottaen huomioon, että kaksipäiväisen istunnon ai-
kataulu on tiukka ja että edustajienkin puhevuoron pi-
tuutta istuntosalissa on jouduttu rajoittamaan (työjär-
jestyksen 8 §), olisi aikataulullisesti mahdotonta sallia 
myös tarkkailijoille puheoikeus istuntosalissa.     
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  Ulkosuomalaisparlamentin työjärjestyksen 3 §:ssä 
todetaan, että edustajien, varamiesten ja mahdollisten 
muiden parlamentin työtä seuraamaan tulevien nimet 
tulee olla Suomi-Seura ry:n tiedossa viimeistään kuu-
si viikkoa ennen istuntoa. Tarkoituksenmukaista on, et-
tä pykälässä mainitaan erikseen tarkkailijat, jotka ovat 
myös yhteisöjen nimeämiä. 

Työjärjestyksen 7 §:ssä todetaan, että valiokuntien 
istunnot ovat suljettuja ulkopuolisilta. 

USP:n käsikirjan mukaisesti valiokunnan päätöksel-
lä tarkkailijat voivat saada läsnäolo- ja puheoikeuden 
valiokunnissa. Tarkkailijoilla ei ole äänioikeutta. Siinä 
tapauksessa, että varsinaisten parlamenttiedustajien 
lukumäärä on niin suuri, ettei tarkkailijoille ole tilaa ko-
koushuoneissa, myös sihteeristö, puhemiehistön val-
tuuttamana, voi rajoittaa tarkkailijoiden osallistumisoi-
keutta kuhunkin istuntoon tai valiokunnan kokoukseen. 

Tarkkailijat on mainittu USP:n työjärjestyksen 12 
§:ssä. Tämän kyseisen pykälän kanssa yhdenmukais-
ta on, että 4 §:ään lisätään tarkkailijat.   

USP:n sääntöjen 12 artiklan mukaisesti muutok-
sista parlamentin työjärjestykseen päättää parlamen-
tin yleisistunto yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti päättää muuttaa työjär-
jestyksen 3 §:ää seuraavasti: 

Suomalaisyhteisöjen tulee ilmoittaa Suomi-Seu-
ra ry:lle osallistumisestaan viimeistään kolme kuu-
kautta ennen istuntoa. Silloin tulee myös jättää ne 
aloitteet, mitkä yhteisö haluaa käsiteltäväksi. Edus-
tajien, varamiesten ja tarkkailijoiden ja mahdollis-
ten muiden parlamentin työtä seuraamaan tulevien 
nimet tulee olla Suomi-Seura ry:n tiedossa viimeis-
tään kuusi viikkoa ennen istuntoa.

 4. §:ää seuraavasti:
Suomi-Seura ry lähettää viimeistään kuukau-

si ennen istuntoa kaikille ilmoittautuneille edus-
tajille ja tarkkailijoille istunnon esityslistan kaikki-
ne aloitteineen. 

Pykälän 11 ruotsinkielinen versio tarkistetaan 
kielellisesti. 

Lisäksi puhemiehistöä kehotetaan selvittämään 
tarkkailijoiden statusta ulkosuomalaisparlamentis-
sa sekä tekemään aloitteen mahdollisesta sääntö-/
työjärjestysmuutoksesta seuraavalle istunnolle.

52. Sosiaalisen median (SOME) ryhmät 
ulkosuomalaisparlamentin toiminnassa

 
Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjen 1 artiklassa tode-
taan, että toimintaan mukaan tulevan yhteisön on vah-
vistettava USP:n säännöt ja ilmoitettava kirjallisesti ra-
tifioinnista USP:n sihteeristölle.

USP ei ole juridinen järjestö. USP:tä ei voi rekiste-
röidä Suomessa, koska sen jäsenistön kansalaisuus ei 
täytä Suomen yhdistyslain (26.5.1989/503) vaatimuk-

sia. USP:n sääntöjen 1§:ssä todetaan, että ulkosuo-
malaisparlamentti koostuu maailmalla toimivien suo-
malaisyhteisöjen edustajista. Tällä väljällä määritel-
mällä on pyritty takaamaan se, että ulkosuomalaisyh-
teisöt mahdollisimman laajasti voisivat osallistua US-
P:n toimintaan. 

USP:n käsikirjan mukaan työhön osallistumisen 
edellytyksenä on, että yhteisö on toimiva osa paikallis-
ta suomalaisyhteisöä ja että se on perusluonteeltaan 
suomalainen. Säännöt ja työjärjestys eivät anna yhtei-
sön aktiivisuutta, toimintatapoja tai kokoontumiskäy-
täntöjä koskevia määräyksiä eivätkä ohjeita. Sosiaali-
nen media tarjoaa välineitä mm. yhteydenpitoon jäsen-
ten kesken, verkkokokouksiin, tiedon jakamiseen en-
tistä monipuolisemmin ja aikataulujen sopimiseen eri 
toimijoiden kesken. Siten se ei ole itsetarkoitus vaan 
se toimii ennen kaikkea yhdistyksen toiminnan tuke-
na ja työvälineenä. 

USP:n toimintaan osallistuvat yhteisöt ovat hyvin 
heterogeeninen ryhmä. USP siis ei ota kantaa, toimii-
ko yhteisö virtuaalisesti tapaamalla verkossa tai fyysi-
sesti. Nykypäivänä monet yhteisöt ja ryhmittymät pi-
tävät yhteyttä sosiaalisen median välityksellä. Tällai-
sia ovat esim. USP:n Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lä-
hi-idän alueen suomalaiset sekä Tukholman suoma-
laiset opiskelijat.  

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että jokainen yh-
teisö,  mukaan  lukien  some-yhteisö,  joka täyttää 
USP:n ratifioimisen ehdot (yhteisö on toimiva osa 
paikallista suomalaisyhteisöä ja että se on perus-
luonteeltaan suomalainen) ja järjestöille/yhteisöil-
le asetetut vaatimukset, voi osallistua USP:n toi-
mintaan. 

Lisäksi USP kehottaa sihteeristöä selvittämään, 
onko seuraavat istunnot mahdollista lähettää suo-
rana videolähetyksenä.

Esitys hylättiin.

53. Aloitteiden tekeminen ulkosuomalais-
parlamentin alueen nimissä 
mahdolliseksi aluekokouksen päätöksellä

Aloitteet ovat USP:n toiminnassa se osa, jossa jokai-
nen sen toimintaan osallistuva ulkosuomalaisyhteisö 
voi vaikuttaa parlamentin toimintaan ja sen antamiin 
lausuntoihin ja kannanottoihin. USP:n sääntöjen 5 ar-
tiklan mukaisesti jokaisella USP:n säännöt ratifioineella 
suomalaisyhteisöllä, puhemiehistöllä sekä Suomi-Seu-
ra ry:llä on oikeus tehdä aloitteita ulkosuomalaisparla-
mentin käsiteltäväksi. Lisäksi USP:n työjärjestyksen 3 
§:ssä todetaan, että suomalaisyhteisöjen tulee jättää 
viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa aloitteet, 
jotka se haluaa käsiteltäviksi istunnossa. 

USP:n käsikirjan mukaan aloitteeseen tarvitaan 
aloitteen tekevän yhteisön puheenjohtajan tai muun 
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hallituksen jäsenen allekirjoitus. Tämän vaatimuksen 
takia aloitetta ei voi tehdä sähköisellä lomakkeella 
vaan se on lähetettävä sihteeristöön postitse, faksilla 
tai skannattuna sähköpostin liitteenä. 

USP:n säännöissä aluekokoukset on mainittu 4 ar-
tiklassa: Parlamentin täysistunto valitsee istuntokau-
deksi varapuhemiehet sekä heille varahenkilöt niistä 
ehdokkaista, jotka viimeistään täysistuntoa edeltävissä 
aluekokouksissa on kultakin alueelta ehdolle asetettu.  

USP:n käsikirjassa todetaan, että varapuhemiehen 
tulee pyrkiä järjestämään alueellaan kokouksia, Yksi 
aluekokous tulisi aina järjestää niin, että kunkin alueen 
aloitteita voidaan valmistella ja kehittää. USP:n alueet 
ovat maantieteellisesti laajoja ja välimatkat pitkiä. Alue-
kokouksiin eivät  välttämättä osallistu läheskään kaikki 
alueen USP:n säännöt ratifioineet yhteisöt, jolloin alue-
kokouksen edustettavuus aloitteentekijänä joutuisi ky-
seenalaiseksi. Sen sijaan, mikäli yksi alueen yhteisöis-
tä on tehnyt aloitteen, jota muut alueen yhteisöt tuke-
vat, on yksi virallinen allekirjoitus katsottava riittäväk-
si. Muut aloitetta tukevat yhteisöt voivat ilmaista säh-
köpostilla olevansa aloitteen takana. Tämä ei edellyt-
täisi sääntömuutosta mutta sujuvoittaisi nykyistä käy-
täntöä, jossa kaikkien aloitetta kannattavien yhteisö-
jen tulee toimittaa allekirjoitettu aloite. 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että aloitteen te-
kemisen prosessia sujuvoitetaan siten, että alueen 
yhteisöt voivat yhdessä jättää aloitteen, jossa on 
vain yhden USP:n yhteisön virallinen allekirjoitus. 
Muut aloitetta tukevat yhteisöt voivat sähköpos-
titse puheenjohtajan tai muun allekirjoitusoikeu-
den omaavan jäsenen lähettämänä ilmoittaa tuke-
vansa aloitetta. 

54. Nuorten vaikutusmahdollisuudet 
ulkosuomalaisparlamentissa

Suomen uusi nuorisolaki (1285/2016) astui voimaan 
1.1.2017. Uudella nuorisolailla on tavoitteena vahvis-
taa nuorten osallisuutta, tukea nuorten kasvua, itse-
näistymistä, yhteisöllisyyttä ja harrastamista, edistää 
nuorten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja oikeuksien 
toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinolo-
ja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat: 1) yh-
teisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys; 
2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäris-
tön ja elämän kunnioittaminen; 3) monialainen yhteis-
työ. Nuorisolain piiriin kuuluvat alle 29-vuotiaat. 

Suomi-Seura ry on vuodesta 2009 saanut opetus- 
ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta nuorisotoimin-
taan. Ministeriö on edellyttänyt jatkossa, että nuoriso-
toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti ja toiminnan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan. 

Suomi-Seura ry:n strategia päivitettiin keväällä 
2017. Strategian pohjalta tehdyissä toimenpide-ehdo-

tuksissa todetaan, että Suomi-Seura laatii ulkosuoma-
laisnuorten ohjelman. Sen taustaksi on ensin kartoitet-
tava maailmalla asuvien suomalaisnuorten tarpeet ja 
toiveet muun muassa USP:n osalta. Tässä prosessis-
sa on tarkoitus osallistaa ulkosuomalaisnuoria ja kuul-
la heitä tämän päivän osallisuuden muodoista. (Ohjel-
man alustava sisällysluettelo) 

Aloitteessa ehdotetaan, että nuorisovaliokunta pois-
tettaisiin ja että istunto valitsee puhemiehistöön aluei-
den varapuhemiesten ohella nuorisovaltuutetun ja täl-
le varahenkilön. Nuorisovaliokunnan poistaminen py-
syvien valiokuntien listalta antaisi väärän signaalin ti-
lanteessa, jossa nuorisotoimintaa halutaan kehittää. 
Huomioitavaa on, että pysyvien valiokuntien joukossa 
on myös seniorivaliokunta seniorikysymyksiä varten. 

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö koostuu 
kahdeksasta varapuhemiehestä ja näiden varamie-
histä. Jokaisella alueella on mahdollisuus vaikuttaa sii-
hen, kuka valitaan varapuhemieheksi. Varapuhemie-
hen valinta ei ole ikäkysymys vaan alueen tulee va-
lita tehtävään sopivin henkilö. Suositeltavaa on, että 
myös nuoria valitaan suomalaisyhteisöjen avainhen-
kilöiksi. Nuorisotoiminnan aktivoimiseksi voivat US-
P:n alueet valita keskuudestaan esimerkiksi    nuoriso-
asioista vastaavan, joka pitää tiivistä yhteyttä alueen 
varapuhemieheen. 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentti kehottaa Suomi-Seu-
raa ja USP:ia tekemään yhteistyössä ulkosuoma-
laisnuorten kanssa ulkosuomalaisnuorten ohjel-
man, jossa tarkastellaan ulkosuomalaisnuorten 
tilannetta ja toimintamahdollisuuksia ja luodaan 
suuntaviivat kehittämistyölle. Ulkosuomalaisnuor-
ten ohjelman toteutumista seurataan USP:n nuo-
risovaliokunnassa ja päätetään ohjelman tulevis-
ta suuntaviivoista.  

55. Sähköpostin käyttö 
istuntopostituksessa

Suomi-Seura ry:n strategia päivitettiin keväällä 2017 
ja yhtenä sen painopistealueena on monikanavainen 
ja oikea-aikainen viestintä.  Toimenpiteinä ovat muun 
muassa viestintäsuunnitelman laatiminen, joka ottaa 
huomioon viestinnän monikanavaisuuden, eri kohde- 
ja käyttäjäryhmät ja jossa on määritelty tarkemmin vies-
tinnän tavoitteet ja vastuut. Viestintäsuunnitelma laadi-
taan syksyllä 2017. Suomi-Seuran uudet entistä moni-
puolisemmat ja palvelevammat kotisivut julkaistiin 15.6. 
USP:n kotisivujen uusiminen on myös suunnitelmissa. 
USP:llä ja Suomi-Seuralla on omat Facebook-sivut. 

Ulkosuomalaisparlamentin työjärjestyksen 2 §:ssä 
todetaan, että Suomi-Seura lähettää kaikille ilmoittau-
tuneille suomalaisyhteisöille kutsun viimeistään puoli 
vuotta ennen istuntoa. Edelleen työjärjestyksen 4 §:ssä 
sanotaan, että Suomi-Seura lähettää viimeistään kuu-
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kausi ennen istuntoa kaikille ilmoittautuneille edustajil-
le istunnon esityslistan kaikkine aloitteineen. Työjärjes-
tyksessä ei oteta kantaa siihen, miten asiakirjat lähete-
tään yhteisöille ja ilmoittautuneille. Siten työjärjestys-
tä voidaan tulkita siten, että materiaali voidaan lähet-
tää myös sähköisesti. Tähän saakka työjärjestyksen 
2 §:n ja 4 §:n istuntomateriaali on toimitettu postitse. 

USP:n toiminnassa on mukana yli 530 yhteisöä. 
Postitettavan paperin määrä on huomattava (ympä-
ristönäkökulma) ja postitus tulee Suomi-Seuralle kal-
liiksi (taloudellinen näkökulma). Lisäksi istuntoa kos-
kevat asiakirjat elävät ja muuttuvat istuntopäiviin saak-
ka (tehokkuusnäkökulma). Nämä kaikki näkökulmat 
huomioiden on suotavaa, että asiakirjat toimitetaan 
jatkossa sähköisesti ja viimeisimmät versiot ovat US-
P:n kotisivuilla. 

Työjärjestyksen 12 §:ssä todetaan, että istunnon 
pöytäkirja lähetetään sähköpostitse jokaiselle USP:n 
jäsenyhteisölle sekä istuntoon osallistuneelle edusta-
jalle ja tarkkailijalle. Lisäksi todetaan, että pöytäkirja 
julkaistaan ulkosuomalaisparlamentin kotisivuilla. Tä-

män kanssa yhdenmukaista on, että USP:n työjärjes-
tyksen pykäliä 2 ja 4 tarkennetaan siten, että jatkossa 
asiakirjat lähetetään sähköisesti yhteisöille.

USP:n sääntöjen 12 artiklan mukaisesti muutok-
sista parlamentin työjärjestykseen päättää parlamen-
tin yleisistunto yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 
PÄÄTÖSLAUSELMA:

Ulkosuomalaisparlamentin työjärjestystä muute-
taan seuraavasti:

2 § Suomi-Seura ry lähettää kaikille ilmoittau-
tuneille suomalaisyhteisöille kutsun ensisijaises-
ti sähköpostitse viimeistään puoli vuotta ennen is-
tuntoa.  

4 § Suomi-Seura ry lähettää ensisijaisesti sähkö-
postitse viimeistään kuukausi ennen istuntoa kai-
kille ilmoittautuneille edustajille ja tarkkailijoille is-
tunnon esityslistan kaikkine aloitteineen. 



Ulkosuomalaisparlamentin sihteeristö
Suomi-Seura ry

Mariankatu 8
00170 Helsinki

Finland
Puh: +358-(0)9-684 1210

Faksi: +358-(0)9-684 12 140
Sähköposti: info@usp.fi, info@suomi-seura.fi

Internet: www.usp.fi, www.suomi-seura.fi

Utlandsfinländarparlamentets sekretariat
Finland-Samfundet rf

Mariegatan 8
00170 Helsingfors

Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210

Fax: +358-(0)9-684 12 140
E-post: info@usp.fi, info@suomi-seura

Internet: www.usp.fi, www.suomi-seura.fi

The Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
The Finland Society

Mariankatu 8
00170 Helsinki

Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210

Fax: +358-(0)9-684 12 140
E-mail: info@usp.fi, info@suomi-seura

Internet: www.usp.fi, www.suomi-seura.fi


