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Utlandsfinländarparlamentet som inrättades i augusti 1997 är utlandsfinländarnas gemensam-
ma intressebevaknings- och samarbetsforum. Parlamentet är en öppen och demokratisk ka-
nal, genom vilken utlandsfinländarnas gemensamma beslut förmedlas till statsmakten och 
medborgarorganisationer i Finland. Till utlandsfinländarparlamentets uppgifter hör även att va-
ra en påverkningskanal så att utlandsfinländarnas synpunkter beaktas i den offentliga förvalt-
ningens beslutfattande.

Utlandsfinländarparlamentet samlades till sin sjätte ordinarie session på Helsingfors universitet  
24. - 25.5.2010. Under sina tretton verksamhetsår har utlandsfinländarparlamentet medverkat 
till ett nära och fungerande samarbete mellan de utlandsfinländska sammanslutningarna. Ut-
landsfinländarparlamentet har gjort det möjligt för över tusen utlandsfinländska sammanslut-
ningar på olika håll i världen att få sin röst hörd och på ett konkret sätt påverka frågor som är 
viktiga för utlandsfinländare. Parlamentet har avsevärt bidragit till att förkorta avståndet mellan 
utlandsfinländarna och Finland. På hösten 2010 hade parlamentets stadgar ratificerats av 499 
utlandsfinländska sammanslutningar i 37 länder. Vid parlamentets sex ordinarie sessioner har 
inalles 404 resolutioner antagits.

De utlandsfinländska sammanslutningarna lämnade 80 motioner till den sjätte ordinarie sessio-
nen. Sedan sekretariatet sammanslagit motioner som tog upp samma frågor återstod 66 mo-
tioner och ekonomiutskottets motion. Motionerna bereddes utom i de åtta permanenta utskot-
ten också i ett extra utskott, som behandlade motioner om politiska och officiella frågor.

Utgående från de inlämnade motionerna utarbetade parlamentets delegater resolutionsförs-
lag i utskotten. Förslagen behandlades slutligen vid parlamentets plenum, där alla delegater 
hade rätt att genom omröstning besluta om resolutionerna skulle godkännas eller förkastas. 
Utlandsfinländarparlamentets resolutioner innehåller uppdrag till parlamentets presidium och 
sekretariat, uppmaningar till de utlandsfinländska sammanslutningar samt vädjanden till stats-
förvaltningen i Finland och andra som arbetar för utlandsfinländarnas bästa. Presidiet skall till-
sammans med sekretariatet verkställa den intressebevakning som resolutionerna förutsätter i 
samarbete med statsmakten och andra samarbetsparter.

Denna publikation innehåller de 67 resolutioner som behandlades vid parlamentets session 
samt bakgrundsinformation som utarbetats av Finland-Samfundets personal.

INLEDNING
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I RESOLUTIONER OM 
MEDBORGARSKAPSFRÅGOR

1. Priset på medborgarskapsanmälan 
och specialgruppers rättigheter att få 
tillbaka sitt finländska medborgarskap

Inrikesministeriet har förberett ändringar i medborgars-
kapslagen av år 2003, och regeringens proposition om 
detta var på remissrunda under hösten 2009. Remis-
srundan avslutades den 26.11.2009. Avsikten var att 
lämna in lagpropositionen till riksdagen inför somma-
ren 2010.

Lagpropositionen omfattar ett standardmässigt an-
mälningsförfarande för att även sådana utomlands bo-
satta personer som tidigare varit finländska medborga-
re skulle kunna få tillbaka sitt finländska medborgars-
kap. Avkomlingarna till tidigare finländska medborga-
re kommer dock inte att få likadana rättigheter enligt 
denna lagproposition.

Priset på medborgarskapsanmälan grundar sig på 
inrikesministeriets förordning 1354/2009. I förordnin-
gen om avgiftsbelagda prestationer fastställs det att 
den avgift som uppbärs för medborgarskapsanmälan 
är en fast behandlingsavgift som är lägre än presta-
tionens självkostnadsvärde. Enligt den aktuella förord-
ningen om avgiftsbelagda prestationer uppgår avgiften 
till 240 €. Avgift uppbärs inte för barn som finns med 
i en vårdnadshavares ansökan eller anmälan. Avgift 
uppbärs inte heller av en sökande som visar att han 
som tillkallad eller förordnad till tjänstgöring eller som 
frivillig i den finska armén har deltagit i Finlands krig 
åren 1939-1945 och av en sökande som kan påvisa 
att han eller hon på grund av andra världskriget varit 
krigsbarn i Sverige, Danmark eller Norge.

Förordningen om avgiftsbelagda prestationer gäl-
ler 1.1.2010–31.12.2010. Avgiften för medborgarskap-
sanmälan har legat på samma nivå sedan år 2005. In-
nan den nya medborgarskapslagen trädde i kraft år 
2003 uppgick avgiften för medborgarskapsanmälan till 
100 €. Under åren 2003–2004 var avgiften för medb-
orgarskapsanmälan 300 €.

I den aktuella lagpropositionen har möjligheten att 
återfå finländskt medborgarskap begränsats enbart till 
tidigare finländska medborgare. Det är betydligt lättare 
att utreda och undersöka dokumenten för dessa per-
soner än för avkomlingarna till tidigare finländska med-
borgare. Dessutom bör man notera att utomlands bo-
satta personer som tidigare varit finländska medbor-
gare ska lämna sin medborgarskapsanmälan till den 
lokala finländska beskickningen, där man gör en del 
av arbetet avgiftsfritt i samband med att anmälningen 
mottas och de eventuella lokala intygen kontrolleras. 
Detta innebär att då det gäller en medborgarskapsan-
mälan för en tidigare finländsk medborgare motsvarar 
expeditionsavgiften på 240 € inte den mängd arbete 

som utförs av Migrationsverket. Dessutom anser tidi-
gare finländska medborgare att det är fel att de mås-
te betala en så stor avgift för att återfå det finländska 
medborgarskapet som de fick på grundval av att de 
föddes i landet och som de en gång i tiden förlorade. 
Skälet till att de anser det vara fel är att det handlar om 
att återge dem en förlorad subjektiv rättighet.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att man i den 
finländska lagen om medborgarskap bör faststäl-
la på permanent basis att tidigare finländska med-
borgare ska ha möjlighet att återfå sitt medbor-
garskap. Denna rättighet bör även gälla barnen till 
tidigare finländska medborgare.

Avgiften för medborgarskapsanmälan ska 
sänkas så att den motsvarar priset på handlägg-
ningsarbetet i praktiken.  För krigsveteraner, 
krigsbarn och personer som adopterats till utlan-
det då de var barn bör det vara kostnadsfritt att 
återfå sitt finländska medborgarskap.

2. Utlandsfinländarna bör få 
en egen valkrets

I samband med den konstituerande sessionen för Ut-
landsfinländarparlamentet år 1997 utarbetades ne-
danstående resolution om en valkrets för utlandsfin-
ländarna: “Utlandsfinländarparlamentet uppmanar Fin-
lands regering att göra en utredning av möjligheter-
na att grunda en valkrets för utlandsfinländarna.” Ef-
ter den konstituerande sessionen tog man upp denna 
fråga i arbetsministeriets sektion för utlandsfinlända-
re, dvs. en sektion som är underställd delegationen för 
etniska relationer (den tidigare delegationen för flyk-
ting- och migrationsfrågor), samt även på andra håll. 
Det verkade inte finnas något intresse för att konkre-
tisera denna tanke. Frågan diskuterades också under 
den första ordinarie sessionen år 1998. I detta skede 
utfärdades en resolution (24/1998), där man inte strä-
vade efter att främja tanken om en egen valkrets, utan 
koncentrerade sig på kravet att främja arbetet med 
att informera utlandsfinländarna om kandidaterna in-
för valet. Vid varje session som anordnats i utlands-
finländarparlamentet sedan dess har en motion med 
liknande innehåll inlämnats. Detta har resulterat i lik-
nande resolutioner.

Enligt dem som inlämnat motionerna kunde man 
öka utlandsfinländarnas röstningsaktivitet om utlands-
finländarna skulle koncentreras till en valkrets. Denna 
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valkrets kunde antingen bestå uteslutande av utlands-
finländare eller så kunde man koncentrera alla utlands-
finländare till en befintlig valkrets, till exempel Helsing-
fors valkrets. I denna valkrets ingår redan nu sådana 
utlandsfinländare som inte har någon hemkommun i 
Finland. Tanken är också att om alla utlandsfinländare 
ingår i samma valkrets, skulle det politiska intresset för 
frågor som gäller utlandsfinländare vara större bland 
kandidaterna än för närvarande, då utlandsfinländarna 
är utspridda på olika valkretsar runt omkring i landet.

Enligt 18 § i vallagen röstar utlandsfinländska väl-
jare i den valkrets där deras hemkommun finns enligt 
befolkningsregistret. Om den röstberättigade inte har 
någon hemkommun i Finland på den 51. dagen före 
valdagen, antecknas istället för hemkommun folkbok-
föringskommunen enligt lagen om hemkommun. Om 
denna kommun inte hör till finländskt territorium, an-
tecknas istället Helsingfors stad som valkrets.

Röstningsprocenten för utlandsfinländare har varit 
mycket låg, cirka 8-12 %. I riksdagsvalen år 2007 var 
antalet röstberättigade utlandsfinländare 208 887, och 
det var endast 8,6 % av dessa som röstade. Detta har 
bidragit till att utlandsfinländarnas förslag om en val-
krets inte har fått något stöd från beslutsfattarna och 
att det inte har funnits någon politisk vilja att inrätta en 
sådan valkrets. Den genomsnittliga röstningsprocen-
ten vid riksdagsvalen år 2007 var 67,9 %.

Varje röstberättigad som inte är omyndig är valbar 
enligt grundlagen, dvs. kan ställas upp som kandidat i 
ett val. Enbart finländska medborgare skulle alltså kun-
na nomineras som kandidater i utlandsfinländarnas 
egen valkrets, oavsett om de bor i Finland eller utan-
för Finlands gränser. År 2004 fanns det cirka 254 900 
finländska medborgare som bodde utomlands. Un-
gefär hälften av dessa bodde i Sverige. Det är moti-
verat att hävda att utlandsfinländarnas egen valkrets 
i allra högsta grad skulle vara en valkrets för finlända-
re som bor i Sverige.

Vidare bör det noteras att man måste ta ställning 
till vilken eller vilka valkretsar som skulle avstå från ett 
antal ledamöter, eftersom det sammanlagda antalet 
riksdagsledamöter knappast kommer att ökas. Det är 
mycket osannolikt att valkretsarna vore redo att avs-
tå från något av sina riksdagsmandat till förmån för ut-
landsfinländarnas valkrets.

Det andra förslaget i motionen är att alla utlands-
finländare ska överföras till en av de befintliga valkret-
sarna. Helsingfors valkrets har föreslagits, eftersom 
frågor som gäller utlandsfinländarnas pensioner, bes-
kattning och värnplikt hanteras centraliserat i de kon-
tor som ligger i Helsingfors. Helsingfors har också fått 
en mer framträdande ställning som en viktig skådep-
lats för den nationella politiken. Dessutom upplever ut-
landsfinländarna att det är lättare att följa med vad som 
händer i Helsingfors från utlandet.

Vid förra riksdagsvalet år 2007 tillhörde redan 19 % 
av de röstberättigade utlandsfinländarna Helsingfors 
valkrets. Om alla utlandsfinländare överförs till en val-
krets, dvs. Helsingfors valkrets i enlighet med vad 
som föreslagits, skulle antalet väljare som för närva-
rande uppgår till 481 000 i denna valkrets utökas med 

ytterligare cirka 162 000 nya väljare. Denna betydan-
de ökning i en befintlig valkrets skulle betyda att Hel-
singfors valkrets stärks betydligt. Detta är antagligen 
inte politiskt möjligt.

Justitieministeriets ståndpunkt är negativ gällande 
en valkrets för utlandsfinländare. På justitieministeriet 
anser man att det inte finns motiverade skäl till att ändra 
stadgandena i 25 § i grundlagen gällande fördelningen 
av valkretsar för utlandsfinländarnas del.

Vidare bör det noteras att utlandsfinländarna har 
möjlighet att försöka påverka frågor som rör utlands-
finländare genom utlandsfinländarparlamentet, som får 
ekonomiskt stöd av den finländska staten. Om utlands-
finländarna får en egen valkrets, har UFP eventuellt 
sämre möjligheter att påverka läget. Utlandsfinländar-
parlamentet är inte partibundet och utgör ett språkrör 
för alla utlandsfinländare i Finland samt arbetar lång-
fristigt för att påverka hanteringen av frågor som gäller 
utlandsfinländare i Finland. Dessutom är UFP inte be-
roende av partipolitiska realiteter eller mandatperioder.

Valsystemet i Finland genomgår för närvarande en 
reform där man utgår från den nuvarande fördelningen 
av valkretsar. Den 5.3.2010 lämnades en proposition 
(HE 7/2010) av regeringen till riksdagen om att ändra 
valsystemet i vallagen på så sätt att valkretsarna skul-
le bilda ett valområde som omfattar hela landet inför 
rösträkningen och fastställandet av valutfallet. Antalet 
röster till varje parti från alla valkretsar skulle räknas 
samman, och antalet riksdagsmandat skulle fastställas 
på grundval av det totala antalet röster som har avgi-
vits i hela landet till det parti som har nominerat kan-
didaterna. Antalet riksdagsmandat i varje valkrets för 
de partier som har nominerat kandidater skulle propor-
tionerligt sett motsvara antalet röster som avgivits till 
de berörda partierna i den ifrågavarande valkretsen. 

Denna reform skulle inte märkbart påverka utlands-
finländarnas röstningsaktivitet. Emellertid skulle man 
kunna hävda att om utlandsfinländarna upplever att 
kandidaterna och sakfrågorna i deras egen valkrets 
känns främmande, kunde man i samband med den-
na reform säkerställa att de röster som avgivits utom-
lands är till förmån för det nationella partiet och att den-
na röst också påverkar det nationella valresultatet. En-
ligt planerna ska reformen av valkretsarna träda i kraft 
inför riksdagsvalen år 2015. Även denna pågående re-
form minskar på den politiska viljan att än en gång bör-
ja ändra på fördelningen av valkretsar.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet beslutade att för-
kasta motionerna om att koncentrera utlandsfin-
ländarna till en valkrets.

3. Att tillåta brevröstning 
åt utlandsfinländare

Ett av utlandsfinländarparlamentets viktigaste och 
mest långsiktiga mål har varit att tillåta brevröstning åt 
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utlandsfinländare (Resolutionerna 31/2000, 68/2002, 
64/2005 och 50/2007). Inom ramen för regeringens ut-
landsfinländarpolitiska program strävar man efter att 
överlag öka utlandsfinländarnas röstningsaktivitet. En-
ligt Utlandsfinländarparlamentet är en viktig del av den-
na strävan att brevröstning tillåts för utlandsfinländare.

Ute i världen finns det många exempel på att 
brevröstning är ett fungerande alternativ för medbor-
gare som inte bor i sitt hemland. Största delen av län-
derna i Europa och utanför Europa, bl.a. Australien, 
Kanada, Förenta staterna och Nya Zeeland, har möj-
liggjort brevröstning. Bland medlemsländerna i EU är 
det endast Finland, Danmark och Frankrike som inte 
ger möjlighet till brevröstning åt sina medborgare om 
dessa inte bor i sitt hemland.

År 2008 gjorde justitieministeriet en studie där det 
framlades ett förslag om att tillåta brevröstning i Fin-
land enligt den mall för brevröstning som finns i Sve-
rige. På grundval av denna studie sändes en begäran 
om utlåtande till centrala parter i början av år 2010. Till 
denna begäran om utlåtande bifogades förutom studien 
av justitieministeriet från år 2008 även utlandsfinländar-
parlamentets positiva utlåtande om ärendet. Vid minis-
teriet bereds på grundval av utlåtandena en proposi-
tion om att ändra vallagen. Denna ändring skulle göra 
det möjligt att tillåta brevröstning för utlandsfinländare. 

Avsikten var att lagpropositionen skulle bli klar på 
våren 2010. Då skulle den överlämnas till riksdagen. 
För att lagen skulle hinna träda i kraft så att utlands-
finländarna skulle ha möjlighet att brevrösta inför riks-
dagsvalen år 2011, borde den nya vallagen gällande 
brevröstning tillämpas från och med den 1.7.2010. Det-
ta innebär i sin tur att lagen borde behandlas i riksda-
gen under våren i år.

Utgångspunkten för utlandsfinländarparlamentets 
förslag och justitieministeriets studie är den mall för 
brevröstning som tillämpas i Sverige. För utlandsfin-
ländska väljare skulle detta innebära att anmälan om 
rösträtt skulle innehålla information om de olika möj-
ligheterna att rösta, dvs. om att rösta vid en beskick-
ning eller att rösta brevledes. Väljaren skulle då bes-
tälla eller avhämta sitt paket gällande brevröstning från 
den närmaste finländska beskickningen utomlands. 
Röstningen skulle gå till på så sätt att väljaren egen-
händigt på röstsedeln skulle anteckna numret på den 
kandidat som han eller hon vill ge sin röst åt och läg-
ga den ifyllda röstsedeln i ett förslutet valkuvert, sam-
tidigt som han eller hon ser till att valhemligheten sä-
kerställs. Genom att underteckna följebrevet skulle väl-
jaren intyga att han eller hon själv har fyllt i röstsedeln 
och lagt den i ett förslutet valkuvert, samtidigt som han 
eller hon har sett till att valhemligheten säkerställs. Dä-
refter skulle två vittnen genom att underteckna vittne-
sutsagor intyga att detta har skett. Sedan vore brevet 
med rösten klart att skickas till centralvalnämnden i väl-
jarens egen kommun. Väljaren skulle ha ansvaret för 
att brevet med försändelsen når fram i tid.

Utlandsfinländarparlamentet har upprepade gån-
ger motiverat tillåtande av brevröstning med följan-
de argument:

Röstningsprocenten för utlandsfinländare är mycket 
låg, cirka 8-12 %. En stor del av de utomlands bosatta 
röstberättigade låter bli att utöva sin rösträtt, eftersom 
det uppstår praktiska problem och kostnader om plat-
sen för förhandsröstning ligger långt borta. Om den-
na grundläggande medborgerliga rättighet vägs mot 
de praktiska problemen, som t.ex. säkerställandet av 
valhemligheten eller det lagstadgade kravet om att en 
valmyndighet ska vara närvarande, tror man på ut-
landsfinländarparlamentet att rätten och möjligheten 
att delta väger tyngre.

Dessutom bör man notera att eventuella otillbör-
ligheter inte kan påverka slutresultatet i valet på ett 
avgörande sätt.

Brevröstning tillämpas i verkligt många länder. Det 
är en tillförlitlig och praktisk metod för att sammanlän-
ka medborgare som inte bor i sitt eget hemland med 
den politiska processen där. Om man tillåter brevröst-
ning, skulle utlandsfinländarnas politiska aktivitet och 
intresse för det politiska livet i Finland öka. I framtiden 
kommer allt fler finländare att bo utomlands en korta-
re eller längre tid av sitt liv, och därefter komma tillba-
ka till Finland. Även därför borde man ge finländska 
väljare ökade möjligheter att utöva inflytande på sam-
hället och samtidigt säkerställa att Finland inte ter sig 
främmande för dem på grund av att de bor utomlands.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att valla-
gen skyndsamt ska ändras så att det blir tillåtet 
för utlandsfinländare att rösta brevledes i natio-
nella val.

4. Giltighetstiden för de finländska 
biometriska passen bör förlängas

På sommaren 2008 övergick man till att använda bio-
metriska pass i Finland. Skälet var framför allt säkerhe-
ten. Ett pass som innehåller biometriska kännetecken 
är säkrare än tidigare som resedokument. Att ta i bruk 
biometriska pass är ett gemensamt projekt i EU-län-
derna. Syftet med detta projekt är att göra det ännu 
svårare än tidigare att förfalska eller missbruka pass. 
I Finland försökte man dessutom att bevara visumfri-
heten vid resor till Förenta staterna, eftersom det bio-
metriska passet är ett villkor för visumfriheten.

Inuti informationssidan i passet finns ett mikrochips. 
På detta mikrochips har man sparat samma informa-
tion som syns på informationssidan, dvs. ett fotogra-
fi av ansiktet, personuppgifterna och uppgifterna om 
passet. Dessutom finns det fingeravtryck på detta mik-
rochips. Fingeravtrycken syns inte på informationssi-
dan i passet. Uppgifterna har skyddats mot missbruk. 
De biometriska kännetecknen i passen infördes i två 
faser i Finland. I den första fasen tog man i bruk ett fo-
tografi av ansiktet den 21.8.2006. Detta fotografi spara-
des i digital form på mikrochipset i passet. I den andra 
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fasen som inleddes den 29.6.2009 sparades fingeravt-
rycken i passet. Man kan resa normalt med de tradi-
tionella passen ända tills de upphör att gälla. Ett pass 
med mikrochips är i normala fall giltigt i fem år.

Priset på ett vanligt pass som är försett med bio-
metriska kännetecken har varit 48 euro sedan den 
29.6.2009. Detta är priset om man ansöker om pas-
set i Finland på vilken polisstation som helst. Även per-
soner som permanent bor utomlands kan ansöka om 
ett pass på en polisstation i Finland. Om man skaffar 
sitt pass via en utlandsbeskickning, är priset för pas-
set 100 euro. Före passreformen var ett normalt pass 
giltigt i högst tio år. Om det dessutom krävs i det land 
som man reser till att passet under resans gång ska 
vara giltigt minst sex månader efter det datum då re-
san inleddes, är den verkliga giltighetstiden för ett fin-
ländskt pass i många länder på sin höjd endast 4½ år.

I och med reformen där de biometriska passen in-
fördes har det blivit betydligt svårare för utlandsfin-
ländare att ansöka om pass utomlands. Passansökan 
måste lämnas in personligen till närmaste finländska 
ambassad eller generalkonsulat. Detta gäller även för 
minderåriga barn. Man kan inte lämna in passansök-
ningar till honorärkonsulat. Detta innebär ofta resor och 
stora extrakostnader. Redan nu är priset på ett pass 
som skaffas utomlands betydligt högre än priset på ett 
pass som skaffats i Finland.

Ett sätt att göra arbetet med att förnya passet lätta-
re för utlandsfinländare vore att bevilja pass som gäller 
i tio år. Polisavdelningen vid inrikesministeriet ansva-
rar för att tillverka och reglera biometriska pass. Enligt 
ett yttrande av polisavdelningen garanterar tillverkaren 
av mikrochipsen att chipsen fungerar i fem års tid. En-
ligt experterna torde den maximala livslängden för ett 
chips absolut inte vara längre än sju år för närvaran-
de. Emellertid följer man upp ärendet hela tiden och tar 
det i övervägande så fort tekniken för chipsen utveck-
las så att tillverkarna kan garantera en längre livslängd.

I många länder där man tillämpar biometrisk tek-
nik utfärdas passen dock fortfarande för tio år. Några 
exempel på sådana länder är bl.a. Förenta staterna, 
Kanada, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, 
Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Spanien, 
Danmark, Australien och Norge.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att polisa-
vdelningen vid inrikesministeriet vidtar åtgärder 
för att se till att de finländska pass som utfärdas i 
framtiden har en giltighetstid på tio år istället för 
fem år.

5. Bärbar utrustning för utfärdande av 
pass   underlättar ansökningsförfarandet 
för finländska pass

I Finland övergick man till att använda biometriska 
pass i juni 2008. Eftersom den nya utrustningen för 

att utfärda pass är mycket dyr, meddelade utrikesmi-
nisteriet att man måste skära ner på antalet ställen 
där pass utfärdas utomlands. En sådan apparat kos-
tar cirka 55 000 €. Därtill kommer dessutom de årliga 
användningskostnaderna (minst 10 000 €/apparat) för 
att upprätthålla de i huvudsak skyddade dataförbindel-
serna. Det är finansministeriet som beviljar anslagen 
för den passutrustning som utrikesministeriet anskaf-
far. Konsekvensen av detta är att endast ambassader-
na och generalkonsulaten för närvarande har sådan 
permanent utrustning som behövs för att bevilja pass.

Inrikesministeriet har meddelat att man kommer att 
utveckla den interna hanteringen av tillstånd och att 
man i samband med reformen av förvaltningsstruktu-
ren undersöker möjligheten att inskaffa flyttbara data-
miljöer för identifiering och registrering i syfte att ga-
rantera servicen. I Södra Savolax polisdistrikt i Finland 
inleddes i november 2009 ett experiment där man kör 
runt med en bil och utfärdar tillstånd. Inom ramen för 
detta experiment kan man ta emot olika ansökningar 
och bevilja olika tillstånd utanför polisstationen. Efter 
detta experiment som leddes av inrikesministeriet och 
polisförvaltningen meddelade utrikesministeriet att man 
på ministeriet är intresserad av att tillämpa denna tek-
nik även utomlands. På grundval av experimentet med 
tillståndsportföljer för poliser planerar man att utveckla 
en version som vore lämplig för utrikesförvaltningen, så 
att man kan motta passansökningar även utanför am-
bassaderna, t.ex. vid stora evenemang för finländare.

Utrikesministeriet har redan tagit en sådan appa-
rat i provdrift i Kanada. Avsikten var att lansera appa-
raten för ordinarie bruk redan vid de olympiska spelen 
i Vancouver i början av år 2010, men på grund av tek-
niska problem förverkligades planerna inte. Portföljen 
finns emellertid fortfarande i Kanada och är fortfaran-
de i provdrift. Vid ministeriet har man kommit överens 
om att inte göra något förhastat efter de erfarenheter 
man samlat hittills. Avsikten är dock att fortsätta med 
provdriften även på annat håll, åtminstone i Spanien, 
redan inom de närmaste månaderna.

Man har också diskuterat ytterligare spridning, men 
detta projekt medför inte bara tekniska problem, utan 
handlar även om pengar, eftersom det har varit förvå-
nansvärt dyrt att använda utrustningen. För närvarande 
verkar det som om representationernas budget och per-
sonalresurser blir avgörande för om det finns förutsätt-
ningar för att utnyttja denna utrustning på bredare plan.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att utri-
kesministeriet fortsätter med arbetet och utvid-
gar bruket av bärbar utrustning för utfärdande av 
pass utomlands.

Dessutom föreslår utlandsfinländarparlamen-
tet att finansministeriet beviljar ytterligare anslag 
till detta projekt, så att det inte ska uppstå orimli-
ga kostnader eller andra svårigheter för utlands-
finländare som ansöker om ett pass.
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6. De förfaranden som tillämpas av 
de finländska myndigheterna vid 
ansökningar om pass bör förenklas

Efter passreformen har det blivit svårare och dyrare 
för utlandsfinländare att ansöka om ett pass. Eftersom 
man utomlands måste lämna in sin passansökan per-
sonligen antingen till en finländsk ambassad eller ett 
finländskt generalkonsulat, har många personers re-
sa för att ansöka om ett pass blivit orimligt lång. Ho-
norärkonsulaten kan inte längre motta passansöknin-
gar. När passet är klart kan sökanden avhämta passet 
personligen från ambassaden, generalkonsulatet eller 
honorärkonsulatet, eller begära att passet skickas per 
post, eller ge en fullmakt åt den person som han eller 
hon själv väljer ut, så att denna person kan avhämta 
passet å sökandens vägnar.

I Finland kan passansökan även lämnas till polisen. 
Orten där man ansöker om pass behöver inte vara den 
nuvarande boningsorten eller den ort där sökanden 
senast har bott före flytten utomlands. Priset för pas-
set är betydligt billigare i Finland än utomlands. I Fin-
land kostar det 48 €, medan det kostar 100 € att an-
söka om passet utomlands.

Om man lämnar in sin passansökan på en polis-
station i Finland och vill att det leveras till en ambas-
sad, ska man särskilt nämna detta åt polisen på den 
plats där man lämnar in sin ansökan. Passet kan leve-
reras till en ambassad genom utrikesministeriets ku-
rirtjänst. Kostnaderna för kurirförsändelsen debiteras 
separat av kunden.

Som motvikt till att servicenätverket försämrats 
märkbart föreslår de som lämnat in denna motion att 
man borde öka flexibiliteten vid de befintliga servicestäl-
lena och -arrangemangen. Ett sätt vore att utöka öppet-
tiderna för kunder på konsulaten. För närvarande är 
öppettiderna för de finländska ambassaderna och ge-
neralkonsulaten koncentrerade till förmiddagen. I vis-
sa fall finns det jourtjänstgöring även på eftermidda-
garna, antingen varje dag eller några dagar i veckan. 
Vissa ambassader meddelar även på sina webbplat-
ser att det finns en möjlighet att separat avtala om att 
hantera passärenden utanför de fastställda tiderna för 
kundservice. Dessa förlängda öppettider och möjlighe-
ten att avtala en tid separat, i synnerhet på eftermid-
dagarna, är viktiga för långväga resenärer då de pla-
nerar sina långa, dyra och krångliga resor.

I motionen föreslås även att man i syfte att förbättra 
servicen dessutom borde se till att en finländsk medb-
orgare åtminstone på EU-nivå kunde få ansöka om ett 
identitetsbevis eller pass av myndigheterna i det land 
där han eller hon bor. Finländska resedokument och 
identitetskort utfärdas på grundval av de uppgifter som 
finns i befolkningsregistret. Personuppgifterna skrivs 
ut direkt på blanketten för passansökan och därefter 
skickas blanketten till passtillverkaren. Det är inte til-
lrådligt att ge utländska myndigheter direkt tillträde till 
det finländska systemet för personuppgifter, vilket skul-
le krävas inom ramen för det föreslagna samarbetet. 
Därför är ett dylikt samarbete inte möjligt inom den när-
maste framtiden. Det europeiska samarbetet gällande 

beviljande av resedokument begränsas för närvarande 
till tillfälliga resedokument (European Emergency Tra-
vel Document). Detta innebär att ett annat EU-land kan 
utfärda ett resedokument åt en medborgare i Europeis-
ka unionen för en resa (oftast hemresan).

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

6a. Utlandsfinländarparlamentet föreslår att utri-
kesministeriet utvidgar de konsulära tjänsterna 
så att kundserviceställena ska vara öppna även 
på eftermiddagarna och vid behov enligt överens-
kommelse.

6b. Utlandsfinländarparlamentet föreslår att 
samarbetet mellan myndigheterna utökas mellan 
EU-länderna i fråga om ansökningar om identi-
tetskort och pass.

7. Att ansöka om identitetsbevis 
utomlands

Det är polisen som utfärdar de finländska identitets-
korten. Om man vill ha ett identitetskort, ska man läm-
na in en skriftlig ansökan till lokalpolisen. Ansökan om 
identitetskort kan lämnas in till vilket som helst av poli-
sens serviceställen där tillstånd utfärdas. Ansökan om 
identitetskort ska lämnas in personligen och kortet be-
talas i samband med att man lämnar in sin ansökan. 
Om man ansöker om ett identitetskort för ett barn, ska 
barnet vara på plats då ansökan inlämnas. 

Leveranstiden för ett identitetskort är cirka 
två veckor. Identitetskortet ska helst avhämtas per-
sonligen på polisstationen. Identitetskortet kan även 
avhämtas av ett ombud med fullmakt, eller så kan iden-
titetskortet på begäran tillsändas sökanden per post. 
Identitetskortet för vuxna och för minderåriga gäller i 
fem år. Ett tillfälligt identitetskort gäller i högst fyra må-
nader. Priset på identitetskortet för vuxna är 48 € och 
för minderåriga 28 €. Identitetskortet kan beviljas åt 
finländska medborgare samt i enlighet med lagen om 
hemkommun åt sådana utlänningar som har sin sta-
digvarande boningsort i Finland och som har anteck-
nats i befolkningsdatasystemet. På Befolkningsregis-
tercentralen skapas en elektronisk identitet åt varje 
medborgare och där utfärdas även en personbeteck-
ning åt var och en.

Istället för pass kan finländska medborgare anv-
ända identitetskortet som resedokument när de reser 
till följande länder: Nederländerna, Belgien, Bulgarien, 
Spanien, Irland, Island, Storbritannien, Italien, Österri-
ke, Grekland, Cypern, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, 
Rumänien, Sverige, Tyskland, San Marino, Slovakien, 
Slovenien, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ungern och 
Estland. I förfarandet för ansökan om identitetskort är 
det fråga om samma teknik som vid ansökningar om 
pass. Eftersom identitetskortet är ett gängse resedo-
kument i många länder i Europa, finns det inget skäl 
att ge kortet någon annan status än passet.
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Dessutom kan man koppla andra funktioner till iden-
titetskortet så att det också kan användas för andra 
ändamål än som resedokument. Kortet kan även kom-
bineras med uppgifterna om sjukförsäkring, och då 
kan det användas istället för ett FPA-kort exempelvis 
om man uträttar ärenden på apoteket. Detta är möjligt 
endast för sådana personer som omfattas av den all-
männa sjukförsäkringen i Finland. Dessutom funge-
rar kortet som identifiering när man använder elektro-
niska tjänster. Med hjälp av kortet kan man skriva en 
elektronisk signatur samt kryptera de dokument och 
meddelanden som ska sändas. En förteckning över 
elektroniska tjänster finns på Internet på hemsidan för 
Etu-klubi (www.etu-klubi.fi/). På elektronisk väg kan 
man t.ex. göra en flyttanmälan, kontrollera de intjäna-
de pensionerna och arbetshistoriken, ansöka om för-
måner från FPA, fylla i blanketter med ansökningar om 

olika tillstånd från polisen, kontakta arbetsförvaltnin-
gen, kontrollera uppgifterna i befolkningsregistersys-
temet och beställa ett skattekort.

Vid de finländska utlandsbeskickningarna behand-
las för närvarande inte ansökningar om identitetskort. 
För att identitetskortet i framtiden ska kunna beviljas 
även utomlands, borde lagen om identitetskort ändras. 
Det är inrikesministeriet som är den ansvariga myn-
digheten för utfärdande av identitetskort.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet beslutade att inte ta 
ställning till motionen.

II RESOLUTIONER OM KULTURFRÅGOR 

8. Utlandsfinländska konstnärer 
måste få statsbidrag

Centralkommissionen för konst är ett expertorgan un-
derställt undervisnings- och kulturministeriet. Den bes-
tår av ordförandena i nio statliga konstkommissioner 
(statens arkitekturkommission, statens bildkonstkom-
mission, statens danskonstkommission, statens film-
konstkommission, statens formgivningskommissi-
on, statens fotokonstkommission, statens litteratur-
kommission, statens scenkonstkommission och sta-
tens tonkonstkommission) och sex andra medlem-
mar som förordnas av statsrådet. Också medlemmar-
na i konstkommissionerna utses av statsrådet. Cent-
ralkommissionen för konst sammanträder en gång i 
månaden och medlemskapet är ett förtroendeuppd-
rag. Centralkommissionen är ett samorgan för de nio 
konstkommissionerna.

Centralkommissionen ska bland annat dela ut sti-
pendier och bidrag, lägga fram förslag till stöd för kul-
turevenemang, arbeta för att göra finländsk konst känd 
i utlandet och främja internationell samverkan inom 
konsten.

Det finns tretton regionala konstkommissioner i Fin-
land och var och en av dem har högst elva medlem-
mar. Undervisnings- och kulturministeriet förordnar 
medlemmarna efter att ha hört organisationer och in-
stitutioner för konst. De regionala konstkommissioner-
na ska främja konstutövning och anknytande informa-
tion och publikationsverksamhet och stödja internatio-
nell verksamhet.

De regionala konstkommissionerna har anslag för 
att dela ut konstnärsstipendier och projektstipendier 
samt statsunderstöd till organisationer. Dessutom gen-
omför de projekt själva eller tillsammans med andra ak-
törer. Utlandsfinländska konstnärer kan få bidrag om 
projekten gagnar Finland.

Enskilda personer och arbetsgrupper kan söka sti-
pendier för följande år i september och sammanslut-
ningar i oktober. Läs mer på www.taiteenkeskustoimi-
kunta.fi. Enligt en företrädare för kommissionen har 
konstkommissionerna inga företrädare för utlandsfin-
ländarna eftersom reseersättningarna skulle vara allt-
för stora.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att presi-
diet och sekretariatet vädjar till undervisnings- 
och kulturministeriet för att centralkommissio-
nen för konst och statens konstkommissioner 
ska få en kvot för gemensam ansökan för utlands-
finländska konstnärer. Vidare föreslår vi att ock-
så företrädare för de utlandsfinländska konstnä-
rerna ska kunna väljas in i konstkommissioner-
na. Utlandsfinländarparlamentet uppmanar sekre-
tariatet att så snart som möjligt undersöka möj-
ligheterna att få stipendier inom konstområdet 
och att informera medlemmarna i parlamentet om 
stipendiemöjligheterna.

9. Stöd till historisk opera

I början av 1900-talet emigrerade många finländare till 
USA och ättlingar till dem bor än i dag där. Fortfaran-
de kan man se spår av finländska gruvarbetare i Up-
per Peninsula i delstaten Michigan där operan Rock-
land utspelar sig.

En amerikansk festivalarrangör har beställt ope-
ran Rockland om gruvarbetarnas strejk i början av 
1900-talet. Operan är ett finländsk-amerikanskt 
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samarbetsprojekt. För musiken står Jukka Linkola och 
för regin Jussi Tapola som också skriver librettot.

Många amerikafinländare har stött arbetet med ope-
ran. Det största penningbeloppet, 100 000 euro, kom-
mer från en person med rötter i Nivala. Ett villkor för 
donationen är att Rockland genomförs 2011 och att det 
i Finland samlas in 100 000 euro mot beloppet. Ytter-
ligare bidrag kommer att ansökas hos undervisnings- 
och kulturministeriet och kulturfonderna. Möjliga finan-
siärer är Finska Kulturfonden, Jenny ja Antti Wihurin 
rahasto och Jane ja Aatos Erkon säätiö, Stiftelsen för 
befrämjande av skapande tonkonst i Finland (LUSES) 
och centralkommissionen för konst.

Rockland får världspremiär i Nivala i juni 2011. Pre-
miären i USA är i Houghton, Michigan, i juli 2011. Lite 
försmak av operan ges på FinnGrandFestival 2010 där 
barytonen Esa Ruuttunen uppför utdrag ur Rockland.

Utlandsfinländarparlamentets sekretariat uppma-
nar motionsställaren att vädja till enheten för kulturex-
port vid undervisnings- och kulturministeriet om stöd 
för att operan Rockland ska kunna genomföras. Vida-
re uppmanas de som har beställt och de som arrange-
rar operan att ansöka om bidrag från fonder och stiftel-
ser. Vi ska också vädja till fonderna och stiftelserna om 
bidrag för att operan ska bli klar och kunna uppföras.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet uppmanas att ut-
nyttja sitt nätverk för att backa upp internationel-
la projekt med finländsk anknytning, till exempel 
operan Rockland.

10. Finansiering på lika villkor 
av kulturell verksamhet i Finlands-
föreningarna på Solkusten

År 2005 startade samarbetsprojektet Sofia (Suoma-
laisten opiskelu – Finnish Adult Education) på Solkus-
ten i Spanien med bidrag från undervisningsministeriet. 
Projektet samordnas av Samverkande bildningsorga-
nisationerna rf. Innan projektet startade fanns senioru-
niversitet (Aurinkorannikon Ikääntyvien yliopisto) i fyra 
år (2001–2005) som var underställt senioruniversitetet 
i Jyväskylä (Jyväskylän Ikääntyvien yliopisto). Grund-
tanken med Sofia är att allt ska finnas på ett ställe: all-
sidig utbildning erbjuds alla vuxna utan skolgränser.

Projektet Sofia upphörde i slutet av 2008 och sedan 
2009 har Sofia-opisto administrerats av Sofian kanna-
tusyhdistys ry. Verksamheten stöds av undervisnings- 
och kulturministeriet.

På Sofia-opisto kan man studera bland annat spans-
ka, skrivande, fotografering, matkultur och datateknik 
eller ägna sig åt motion (bland annat stavgång, dans, 
pilates och konditionsboxning). Dessutom ordnar So-
fia föredrag för allmänheten och kurser för det öppna 
universitetet.Motionen har lämnats in av fyra Finlands-
föreningar på Solkusten i Spanien som i drygt trettio 

år har ägnat sig åt betydande och framgångsrikt bild-
ningsarbete bland finländare som är bosatta eller se-
mestrar där. Årligen deltar över 10 000 finländare i de-
ras kultur- och bildningsverksamhet. Verksamheten har 
skett i frivillig regi utan bidrag från den offentliga för-
valtningen eller andra aktörer.

Enligt föreningarna har det lett till en konkurrens-
situation när en förening har fått behovsprövat anslag 
från undervisnings- och kulturministeriet för sin verk-
samhet som är av typen medborgarinstitut. Detta har 
lett till att den frivilliga bildningsverksamheten har för-
svårats och fått orättvisa villkor. Följaktligen föreslår 
föreningarna att bidraget från undervisnings- och kul-
turministeriet ska fördelas jämnt mellan kulturförenin-
garna i området utifrån antalet besökare. Stipendier-
na från Finland-Samfundet rf i Finland ges inte ut till 
verksamhet och de är bara en bråkdel av bidraget till 
Sofian kannatusyhdistys ry.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet uppmanar undervis-
nings- och kulturministeriet att utreda kriterierna 
för att stödja bildningsverksamhet på Solkusten i 
Spanien och vidta åtgärder för att beloppen och 
fördelningsprinciperna för anslagen till bildnings-
verksamhet bland utlandsfinländare omprövas.

11. Finska statens stöd till 
utlandsfinländska evenemang

Ellis Island är sinnebilden för emigrationen till USA. 
Platsen har en särskild anknytning till emigranter från 
Finland eftersom de flesta som emigrerade från Fin-
land 1898–1925 huvudsakligen begav sig till USA och 
Ellis Island var det första stället där de gjorde anhalt. 
Många blev kvar trots att de ursprungligen bara hade 
tänkt sig att flytta tillfälligt, och många återvände de 
facto till Finland. På grund av dessa erfarenheter av 
att flytta mellan länderna är den amerikanska kulturen 
och geografin djupt rotad i finländarnas minne.

Finska staten bör erkänna Ellis Islands betydelse 
för emigrationen från Finland och den finländska mi-
grationen bör visa sin respekt för denna symbol för 
emigrationen.

Numera är Ellis Island en historisk nationalpark som 
är öppen för besökare från hela världen.

I juni 2012 ordnar FinnFest USA sitt årliga storeve-
nemang i Jersey City, New Jersey. Platsen ligger vid 
Hudsonfloden mitt emot New York City och det är ett 
ypperligt tillfälle att samla finländska emigranter från 
hela världen till den plats som hör till de mest kända 
symbolerna för emigrationen.

I dag på 2000-talet tillåter Finland dubbelt medbor-
garskap och ser medborgarskap som ett överbegrepp 
ovanför emigration. Att samlas som ett globalt folk 
på en av emigrationens viktigaste platser ger Finland 
chansen att betrakta sig självt med andras ögon och 
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skapa debatt kring dubbelt medborgarskap vid emigra-
tion. Genom evenemanget kan Finland lära känna sig 
självt på ett nytt sätt.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet uppmanar finska 
staten att uppmuntra och stödja finländska emi-
granter att församlas i de trakter där emigranter 
från Finland har slagit sig ner. Vidare föreslår vi 
att den första sammankomsten vid FinnFest USA 
2012 ska vara början till en serie sammankomster 
på olika områden där det finns finländare och kul-
minera i finska statens 100-årsjubileum.

12. Priset Årets finländska konstnär 
bör delas ut i Sverige

Sedan 2004 har Föreningen för sverigefinska bildkonst-
närer (Ruotsinsuomalaisten Kuvataiteilijoiden Yhdistys) 
Suomiart  arrangerat tävlingen Årets konstnär där vin-
naren väljs bland sverigefinska, finska och finlandss-
venska bildkonstnärer bosatta i Sverige. Vinnaren väljs 
av ett råd bestående av konstkännare och konstproffs.

Syftet med tävlingen är att lyfta fram sverigefins-
ka bildkonstnärer och sätta fokus på den sverigefins-
ka konsten.

Målet med motionen från Suomiart är att permanen-
ta ett årligt bildkonstpris, prisbeloppet och prisets ka-
raktär. Prisbeloppet bör vara minst 1 000 euro och det 
ska kunna vara ett pris för gott arbete, ett bidrag eller 
ett stipendium. Priset ska kunna kombineras med en 
konstutställning, deltagande i en konstmässa eller in-
ternationellt konstutbyte.

I motionen föreslås det att det sverigefinska priset 
Årets konstnär, prisbeloppet, prisets karaktär och fi-
nansieringen ska permanentas via samarbetspartner 
till utlandsfinländarparlamentet.

Kulturutskottet föreslår att motionsställaren vänder 
sig till de finländska centralorganisationerna i Sverige 
och aktörer inom finländsk kultur. Dessutom uppmanas 
motionsställaren att vända sig till undervisnings- och 
kulturministeriet i Finland med frågan om att inrätta pri-
set Årets konstnär i Sverige och att permanenta dess 
ställning och finansiering. Dessutom görs motionsstäl-
laren uppmärksam på att man kan ansöka om stipen-
dium via utlandsfinländarparlamentets sekretariat, Fin-
land-Samfundet. Också centralkommissionen för konst 
beviljar projektstipendier för den här typen av projekt.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Frågan i motionen ingår inte i utlandsfinländar-
parlamentets ansvarsområde.

13. Översättning till engelska av 
publikationer om den finländska 
emigrationens historia

På 1990- och 2000-talet beställde Migrationsinstitutet i 
Åbo böcker om den finländska emigrationen ute i värl-
den av flera forskare. Ett verk i sex band har följande 
titlar: 1. Suureen Länteen, 2. Suomalaisina Pohjois-
Amerikassa, 3. Suomalaiset Ruotsissa, 4. Kaukomai-
den kaipuu, 5. Suureen Itään – Suomalaiset Venäjällä 
ja Aasiassa sekä 6. Suomalaiset Euroopassa. Samtli-Suomalaiset Euroopassa. Samtli-
ga band finns bara på finska och vänder sig alltså till 
läsare som kan finska.

Böckerna representerar modern forskning kring mi-
gration och emigranters erfarenheter. De innehåller up-
pdaterad information och de senaste vetenskapliga rö-
nen. Verket måste översättas till engelska för att det 
ska kunna utnyttjas effektivt.

Varje band skulle i betydande grad medverka till 
kunskapen om emigrationen från Finland inom släkt-
forskningen, om verket bara fanns tillgängligt på engel-
ska. Många av dem som sysslar med släktforskning i 
Nordamerika kan ingen finska och de skulle välkom-
na texter på engelska.

Det skulle också i hög grad gagna forskningen kring 
den globala migrationen om forskarna ute i världen ha-
de tillgång till de aktuella forskningsresultaten. I dag 
ingår den finländska emigrationen ofta inte i under-
visningsprogrammen av den enkla anledningen att 
de nyaste vetenskapliga publikationerna inte finns på 
engelska.

Migrationsinstitutet är värt ett stort tack för att det 
beställde de undersökningar som ingår i verket. Nu är 
det dags att göra verket mer känt bland en större publik.

Migrationsverket uppger att det kunde utarbeta en 
sammanfattning på 2 x 300 sidor av verket, vilket är 
billigare för konsumenten. Redaktionsarbetet kräver 
uppskattningsvis tolv månader och uppdateringen kos-
tar cirka 50 000 euro plus bikostnader. Dessutom kos-
tar en översättning av en professionell översättare cir-
ka 10 000 euro. Att översätta och uppdatera hela ver-
ket kostar minst det dubbla och kräver betydligt mer tid.

Stipendier kan söka från Alfred Kordelins fond, Fins-
ka Kulturfonden, De vetenskapliga samfundens dele-
gation och Turun yliopistosäätiö.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet vädjar till finska sta-
ten om medel för översättning till engelska av ett 
verk om den finländska emigrationens historia 
som har getts ut av Migrationsinstitutet. Vidare fö-
reslår vi att Migrationsinstitutet ska starta projek-
tet och söka pengar för arbetet.
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14. Emigrantmuseet (Suomen 
Siirtolaisuusmuseo) i Peräseinäjoki

Suomen Siirtolaisuusmuseo (www.siirtolaismuseo.fi)
startade verksamheten i Peräseinäjoki 2006.  Museet är 
inrymt i Terästalo, det tidigare kommunalhuset i Perä-
seinäjoki. Verksamhetsstarten och lönen till en projekt-
chef 2006–2007 finansierades helt och hållet av Mig-
rationsinstitutet. Sedan 2008 har Seinäjoki stad sva-
rat för lönekostnaderna och gett ett litet bidrag till ut-
ställningsverksamheten.

Emigrantmuseet visar hur finländarna på olika stäl-
len i världen har löst ett evigt problem: hur ska man le-
va i ett främmande land och samtidigt behålla sin iden-
titet? I ett allt mer internationellt Finland är det också 
viktigt att ge invandrargrupper en plats där de kan be-
rätta om sin identitet och sin grupp. 

Suomen Siirtolaisuusmuseon Tukiyhdistys ry bil-
dades 2004 och föreningen stöder museiverksamhe-
ten genom att skaffa fram pengar. Den har sökt om 
bidrag till projekt från bland annat undervisnings- och 
kulturministeriet och en rad stiftelser. För att utveck-
la projektet Maailman Raitti kommer det att startas en 
del EU-projekt.

För Maailman Raitti har stödföreningen arrenderat 
ett 2,7 hektar stort område av Seinäjoki stad vid sjön 
Kalajärvi. Maailman Raitti är ett led i presentationen 
av emigranternas historia och visar hur emigranter har 
bott och levt i olika delar av världen. De hus som kom-
mer att flyttas till stranden av Kalajärvi är redan i sig 
en sevärdhet. Maailman Raitti kommer att presentera 

alla vägar som finländska emigranter har gått. De sam-
manställs tillsammans med utlandsfinländare, deras 
organisationer och institutioner och emigranter som 
är bosatta i Finland.

Emigrantmuseet har byggt upp nätverk med emi-
grantorganisationer och privata aktörer över hela värl-
den. Det deltar i finländska och utländska konferenser, 
turistevenemang och emigranttillställningar.

Målet för den närmaste tiden är bygga upp ett självs-
tändigt centrum som ska profilera sig som ett kultur-
centrum och museum för emigration. Tanken är att 
verksamheten och utvecklingen av centret ska vara 
tryggade till exempel genom bidrag som stödförenin-
gen får från undervisnings- och kulturministeriet. Verk-
samhetsbidrag kommer fortfarande att anhållas hos 
Seinäjoki stad och projektbidrag hos bland annat Mi-
grationsinstitutet och olika fonder. Syftet är att museet 
ska anhålla om status som specialmuseum och att sö-
ka statsbidrag.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet vädjar till statsmak-
ten för att Emigrantmuseet (Suomen Siirtolai-
suusmuseo) ska klassificeras som riksomfattan-
de specialmuseum och därmed omfattas av stat-
lig finansiering. Museet uppmanas att utreda vil-
ka möjligheter att få statsandelar museilagen ger 
och att därefter vidta nödvändiga åtgärder.

III RESOLUTIONER OM UNGDOMSFRÅGOR

15. Tidigare finska medborgare och 
deras avkomlingar bör ha möjlighet att 
återfå sitt finska medborgarskap utan 
tidsbegränsning 

Medborgarskapslagen som trädde i kraft 1.6.2003 
möjliggjorde att tidigare finska medborgare och deras 
barn eller minderåriga barnbarn kunde få finskt med-
borgarskap efter anmälan under den utsatta tiden på 
fem år (övergångsbestämmelsen var i kraft 1.6.2003-
31.5.2008). Ett barnbarn som var under 18 år kunde 
beviljas finskt medborgarskap endast om den som gjor-
de ansökan hade vårdnaden om barnbarnet och sök-
te medborgarskap med samma anmälan. Som en följd 
av detta förfarande finns det numera många utlands-
finländska familjer där barnen befinner sig i en ojämlik 
ställning med hänsyn till sina medborgerliga rättighe-
ter: myndiga barn har inte beviljats finskt medborgars-
kap medan yngre syskon har fått det.  

Medborgarskapslagen genomgår en revidering och 
den nya lagen ska träda i kraft under 2010. Enligt 
propositionen ska tidigare finska medborgare återfå 
sitt finska medborgarskap efter anmälan. De behöver 

alltså inte ha bott i Finland under en viss tid. Avkom-
lingar till finska medborgare har dock lämnats utanför 
detta förfarande. Detta har motiverats med Europarå-
dets medborgarskapskonvention (1997). Enligt artikel 
5 i konventionen förbinder man sig vid förbudet mot 
diskriminering:  1. Medlemsstaternas bestämmelser 
om medborgarskap får inte innehålla skillnader eller 
praxis som innebär diskriminering på grund av kön, re-
ligion, härkomst, hudfärg, nationellt eller etniskt ursp-
rung. 2. Varje medlemsstat styrs av principen om för-
bud mot diskriminering oberoende av om medborgars-
kapet har förvärvats genom naturalisation eller om man 
har förvärvat det senare. Finland anslöt sig till konven-
tionen 2008. I motiveringen till lagpropositionen kons-
tateras vidare att om möjligheten att förvärva medbor-
garskap inte utsträcks till tidigare finska medborgares 
avkomlingar, minskar Migrationsverkets arbete, efter-
som dessa anmälningar ofta inneburit ett omfattande 
utredningsarbete. 

Utlandsfinländarparlamentet gav ett utlåtande i frå-
gan när lagen bereddes. Parlamentet ansåg då att förs-
laget om att inte utsträcka anmälningsförfarandet till 
att omfatta tidigare finska medborgares avkomlingar 
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rimmar illa med lagpropositionens anda. I de övriga 
motiveringarna anser man dessutom att utlandsfin-
ländarna är en tillgång och deras band med Finland 
bör stärkas. 

Att avgränsa anmälningsförfarandet så att det en-
dast omfattar i Finland födda tidigare finländares av-
komlingar kan jämföras med en praxis som prioriterar 
nordbor. Avkomlingar till tidigare finska medborgare 
födda i Finland kan gott behandlas som en prioriterad 
grupp, eftersom förbud mot diskriminering inte är ”en 
tvingande bestämmelse som måste följas under alla 
omständigheter”. Avkomlingar till infödda finska med-
borgare har rätt till finskt medborgarskap som base-
rar sig på en klar och bestående kontakt med Finland 
genom kultur, språk och nationell tillhörighet förmed-
lad av den finska föräldern. Detta är en grundläggan-
de utgångspunkt och förutsättning för medborgarskap.

Lagpropositionen kan inte heller utgå från myn-
dighetens (Migrationsverket) behov utan från indivi-
dens rättigheter. Den som lämnar in en anmälan mås-
te uppvisa sådana bevis på sin rätt till medborgarskap 
att Migrationsverket kan behandla uppgifterna.  

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att medbor-
garskapsplagen ändras så att även barn och barn-
barn till infödda finska medborgare kan utan ål-
dersbegränsning och efter anmälan beviljas finskt 
medborgarskap. 

16. Utlandsfinländska ungdomars 
möjligheter att få sommarjobb i Finland                                                                                        

Två tidigare resolutioner gällande utlandsfinländska 
ungdomars möjligheter att få sommarjobb har anta-
gits: 13/2002 och 17/2005. 

De som bor i EU- och EES-länder samt schweizis-
ka medborgare kan söka samtliga lediganslagna ar-
betsplatser inom Europeiska unionens område och 
anmäla sig som online-arbetssökande i EURES-porta-
len. På Finland-Samfundets webbplats finns också in-
formation för ungdomar om bl.a. hur det är att studera i 
Finland. Varje vår (i januari–mars) uppdateras sidorna 
med information om de sommarjobbsplatser som finns 
i Finland. På hemsidan finns också ett Finlandsregister 
där ett avsnitt handlar om utbildning. Information om 
aktuella frågor gällande studier och arbete finns även 
i medlemstidningen Finlandsbron, Finland-Samfun-
dets elektroniska månadsbrev (Sutinat) och i Nyhets-
veckan. Finland-Samfundets rådgivningstjänst hjäl-
per gärna med frågor om studier och arbete i Finland.  

Erasmus-praktikprogrammet för högskolestuden-
ter startade år 2007 i Europeiska unionens medlems-
länder samt i Norge, Island, Liechtenstein och Turki-
et. Genom Erasmus-programmet kan studenterna gö-
ra sin studiepraktik i ett annat Erasmus-land. Studiep-
raktiken kan göras i privata eller offentliga organisatio-
ner eller på företag. 

I början av 2009 tog Finland-Samfundet kontakt 
med drygt 20 företag och hörde sig för om deras möj-
ligheter att anvisa en del av sommarjobbsplatserna för 
utlandsfinländska ungdomar. Samtliga företag med-
delade att intresserade ungdomar kan gå in på deras 
webbplats och registrera sig i den elektroniska rekry-
teringstjänsten (en del av företagen har rekryteringsin-
formation på finska, svenska och engelska). 

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

De ungdomar som är stadigvarande bosatta 
utomlands har svårt att hitta ett sommarjobb i Fin-
land, speciellt om de inte talar flytande finska (el. 
svenska) och bor utanför Europa och inte har tidi-
gare kontakter med finländska företagare.  

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att sekre-
tariatet för utlandsfinländarparlamentet i samråd 
med olika utlandsfinländska organisationer ut-
vecklar sådan verksamhet som hjälper utlandsfin-
ländska ungdomar att hitta sommarjobb i Finland. 
Finländska arbetsgivare, organisationer och stat-
liga inrättningar bör inta en positivare och mer fle-
xibel attityd mot utlandsfinländska ungdomar. 

17. Finländska praktikanter 
i utlandsfinländska organisationer 

I finländska högskole- och universitetsstuderandenas 
studier ingår en obligatorisk eller frivillig praktik som 
man, om man så önskar, kan göra utomlands. Stu-
deranden kan söka en praktikplats utomlands antin-
gen genom att söka lediganslagna platser via olika ut-
bytesprogram (Sokrates/Erasmus, Nordplus, Leonar-
do da Vinci och bilateralt utbyte) eller genom att skaf-
fa praktikplatsen själv. 

Utbytesprogrammen beviljar praktikanterna oftast 
ett stipendium. Också universitet och högskolor har si-
na egna stipendier genom vilka de kan stödja praktik-
perioden. Studeranden kan också ansöka om studies-
töd för sin praktik utomlands, om praktiken kan räknas 
tillgodo i Finland. Studeranden måste själv ansöka om 
att den egna institutionen godkänner praktikplatsen, 
först efter det är praktiken godtagbar. Arbetsuppgifter-
na samt deras kompatibilitet med studierna samt läng-
den på anställningen påverkar beslutet. 

Centret för internationell mobilitet och internationellt 
samarbete CIMO administrerar ett program där stu-
deranden och nyligen utexaminerade från finländska 
högskolor och universitet (vid praktikens början har 
det gått högst ett år sedan studenten avlade sin exa-
men) kan söka praktikplats hos olika finländska orga-
nisationer utomlands: finländska representationer, ve-
tenskaps- och kulturinstitut, exportcenter och handels-
kammare, undervisningsenheter som ger undervisning 
i finska språket och kulturen (universitet), vårdhem för 
utlandsfinländska seniorer (s.k. Finlandshem) eller ut-
landsfinländska tidningar. Praktikplatser som erbjuds 
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av Finlandshemmen och utlandsfinländska tidningar 
tas med i programmet närmast om de befinner sig utan-
för EU:s område (man önskar att utlandsfinländska ak-
törer i EU- och EES-länder erbjuder praktikplatser via 
Erasmus-praktikprogrammet). CIMO ansvarar för an-
sökningsrundan som ordnas två gånger om året. Me-
dan ansökningen pågår finns det på CIMO:s hemsi-
da (www.cimo.fi) en beskrivning av varje praktikplats. 
Efter att ansökningsfristen har löpt ut går man på CI-
MO igenom samtliga ansökningar och gör ett prelimi-
närt val av praktikanter. De ansökningar som har kla-
rat den första uttagningen sänds vidare till arbetsgiva-
ren i fråga eller en kontaktperson utnämnd av arbet-
sgivaren fattar de slutliga beslutet. Om arbetsgivaren 
så önskar, kan valet också göras på CIMO. Praktikpe-
rioden varar 3–6 månader. Praktikanten får ett månat-
ligt stipendium från CIMO, men betalar själv för resor, 
bostad och levnadskostnader. Arbetsgivaren ska hjäl-
pa praktikanten med att skaffa en bostad.   

De utlandsfinländska aktörer som befinner sig utan-
för EU- och EES-området uppmanas utreda om de an-
tingen själva eller tillsammans med en annan utlands-
finländsk aktör kunde anställa en praktikant. I synner-
het hoppas man att utlandsfinländska tidningar skulle 
erbjuda fler praktikplatser. Det viktigaste är att kunna 
erbjuda praktikanten heltidsanställning och att arbet-
suppgifterna kan anses meningsfulla med hänsyn till 
praktikantens studier. Samtidigt ska man komma ihåg 
att praktikanten inte är anställd utan faktiskt praktikant: 
han eller hon ska få tillräcklig introduktion till arbetet. 
Praktikanten måste också ha möjlighet till handledning 
under hela praktiken. Mer information om programmet, 
kraven och ansökan ges av Marketta Rytkönen på CI-
MO, tel. +358-20-7868545 eller e-post:  marketta.ryt-
konen@cimo.fi.

Erasmus-praktikprogrammet för högskolestuden-
ter startade år 2007 i Europeiska unionens medlems-
länder samt i Norge, Island, Liechtenstein och Turki-
et. Genom Erasmus-programmet kan studenterna gö-
ra sin studiepraktik i ett annat land som också är med 
i Erasmus-programmet. Praktiken kan göras i privata 
eller offentliga organisationer eller på företag. Grund-
villkoren för praktiken är följande: 1. Praktikperioden 
ska ingå i studerandens examen, antingen som obli-
gatorisk eller frivillig praktik. 2. Minimilängden på prak-
tiken utomlands är tre månader, men vid behov är det 
möjligt att tillbringa upp till 12 månader i ett annat euro-
peiskt land. Hur stort stipendiet är beror bl.a. på praktik-
periodens längd samt om praktikanten är avlönad eller 
inte. Praktiken görs alltid inom den egna branschen. 
Uppgifterna ska motsvara praktikantens utbildning. Ar-
betsgivaren bör också fråga av praktikanten inom vil-
ken bransch denne önskar jobba. Den som erbjuder 
praktik kan kontakta vissa utvalda högskolor (högsko-
lans/universitets rekryteringstjänst eller internationel-
la tjänster) direkt eller de kan göra en allmän anmälan 
om praktikplatsen och skicka den till CIMO som vida-
rebefordrar den till alla högskolor. På undervisnings- 
och kulturministeriets webbplats finns en lista över 
samtliga yrkeshögskolors och universitets hemsidor: 
www.minedu.fi (Utbildning -> Yrkeshögskoleutbildning/

Universitetsutbildning). Mer information om Erasmus-
praktiken ges av Anni Kallio på CIMO, tel. +358-207-
868 574 eller e-post: anni.kallio@cimo.fi

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländska samfund uppmanas kontakta 
Finland-Samfundet. 

18. Permissionsresor för 
beväringar bosatta utomlands 

En beväring som stadigvarande är bosatt utomlands 
eller som kommer från utlandet till Finland för att göra 
sin värnplikt har under tjänstgöringstiden rätt till 1–4 av-
giftsfria permissionsresor till hemorten eller boningsor-
ten utomlands beroende på tjänstgöringstidens längd 
enligt följande:

- en beväring som bor i Europa får två avgiftsfria 
resor och en beväring som bor utanför Europa får en 
resa om tjänstgöringstiden är 180 dagar 

- en beväring som bor i Europa får tre avgiftsfria re-
sor och en beväring som bor utanför Europa får en re-
sa om tjänstgöringstiden är 270 dagar 

- en beväring som bor i Norden får fyra avgiftsfria 
resor, en beväring som bor i Europa får tre resor och 
en beväring som bor utanför Europa får två avgiftsfria 
resor om tjänstgöringstiden är 362 dagar.

En beväring som bor i Europa eller utanför Europa 
och har en tjänstgöringstid på 362 dagar får med an-
dra ord färre avgiftsfria permissionsresor än en bevä-
ring som bor i Norden. 

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet uppmanar förs-
varsministeriet att ändra antalet avgiftsfria per-
missionsresor till fyra för beväringar bosatta i Eu-
ropa och med en tjänstgöringstid på 362 dagar.  

19. Studiestöd för utlandsfinländare 

Studiestödssystem baserar sig på den nationella lags-
tiftningen och grunderna för beviljande av studiestöd 
varierar mellan olika länder. Grundprincipen för studies-
tödssystemet är att varje stat ansvarar själv för sina eg-
na studeranden, oberoende av i vilket land de studerar. 

En finsk medborgare som efter sin läroplikt studerar 
på heltid i Finland i minst två månader i en följd bevil-
jas studiestöd om förutsättningarna för beviljandet av 
studiestöd uppfylls. En finsk medborgare som är bo-
satt utomlands och som kommer till Finland för att stu-
dera kan få studiestöd trots att han eller hon aldrig ti-
digare skulle ha bott i  Finland. En utlänning åtnjuter i 
huvudsak inte denna rätt. För att få studiestöd måste 
han eller hon vara stadigvarande bosatt i Finland och 
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anledningen till vistelsen i Finland måste vara någon 
annan än studier (t.ex. arbete, familjeband eller åter-
flyttning). 

Enligt § 7 i studiestödförordningen (287/72) är det 
också möjligt att få finländskt studiestöd för avläggan-
de av en hel examen utomlands, om man är finsk med-
borgare eller medborgare i ett EU- eller EES-land eller 
Schweiz och en familjemedlem till en sådan person (fa-
miljemedlemmen behöver inte vara medborgare i ett 
EU- eller EES-land) eller personen har i 10 kap. i ut-
länningslagen föreskriven permanent uppehållsrätt i 
Finland. Förutsättningen är att personen vistas tillfäl-
ligt utomlands och att han eller hon har haft hemkom-
mun i Finland i minst två år under de fem år som före-
gick studierna. Om orsaken till flyttningen utomlands 
är studier, anser man enligt etablerad praxis att det är 
fråga om tillfällig vistelse utomlands. En familjemed-
lem till en EU-arbetstagare kan få stöd för sina studier 
med samma förutsättningar som en finsk medborga-
re så länge som dennes vårdnadshavare behåller sin 
ställning som anställd i Finland. Studiestöd beviljas 
också för avläggande av gymnasiets lärokurs, yrke-
sinriktad grundutbildning, avläggande av högskolee-
xamen samt tilläggsstudier som siktar på yrkesmäs-
sig behörighet eller tjänstebehörighet. Stöd beviljas 
även för andra, särskilt definierade studier, som t.ex. 
studier i en folkhögskola. Studiestöd kan även bevil-
jas för studier utomlands om de motsvarar studier som 
stöds i Finland.  

Studiestöd utbetalas och är avsett endast för dem 
som behöver det. Vid beviljande av studiestöd tilläm-
pas inkomstgränser. Också stipendier och inkomster 
som man fått utomlands tas i beaktande vid utbetal-
ning av studiestöd om motsvarande inkomst i Finland 
anses skattepliktig inkomst. Finskt studiestöd kan in-
te beviljas för en person som erhåller studiestod från 
en främmande stat. Mer information om studiestöd: 
www.kela.fi.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet beslutade att inte ta 
ställning till förslaget.

20. VR:s och Matkahuoltos studerande-
rabatt för de utlandsfinländare 
som inte beviljats studiestöd av FPA 

VR och Matkahuolto ändrade sin rabattpraxis 2007 
och slopade studeranderabatten på biljettpriserna för 
de finländare som studerar utomlands. Som grund för 
den nya praxisen har man uppgett att medborgare 
som studerar inom Europeiska unionen bör behand-
las på samma sätt oberoende av nationalitet (en tysk 
studerande har överklagat detta och sagt att VR:s ra-
battpraxis leder till diskriminering på basis av nationa-
litet och strider mot EU:s grundfördrag; VR:s och tra-
fik- och kommunikationsministeriets jurister har ansett 
att överklagandet är motiverat). 

Studierabatten för de finländare som studerar utom-
lands återfördes delvis år 2009: de studerande som 
studerar utomlands får numera studeranderabatt på 
VR:s och Matkahuoltos biljettpriser om de samtidigt 
får finskt studiestöd för sina studier utomlands. Störs-
ta delen av utlandsfinländarna faller utanför denna ra-
battpraxis, eftersom beviljandet av finskt studiestöd för 
studier utomlands är förknippat med att personen bott 
stadigvarande i Finland innan han eller hon inlett sina 
studier utomlands.  

Därmed föreslår vi följande lösningsmodeller:
1. VR och Matkahuolto beviljar studeranderabatt 

för en studerande som är medlem i en organisation för 
utlandsfinländare (t.ex. Finland-Samfundet).

2. VR och Matkahuolto beviljar studeranderabatt 
för en studerande oberoende av dennes nationalitet 
(på basis av ett internationellt studentkort eller mots-
varande certifikat).

3. VR och Matkahuolto beviljar studeranderabatt 
på basis av ålder (t.ex. för ungdomar under 25 år). Den-
na modell används bl.a. i Frankrike. Den stödjer både 
kollektivtrafiken och turismen i allmänhet. 

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet uppmanar trafik- och 
kommunikationsministeriet att i den finländska 
tåg- och busstrafiken upphöra med diskriminerin-
gen av studeranden som studerar utomlands. 

21. Program för unga i samband 
med utlandsfinländarparlamentet  

Ett av utlandsfinländarparlamentets mål är att engagera 
unga i verksamheten. Många ungdomar har bott utom-
lands i hela sitt liv och har inte alltid haft möjlighet att 
lära sig finska eller skaffa sig sådana språkkunskaper 
att de som fullvärdiga medlemmar kan delta i utlands-
finländarparlamentets arbete utan tolkning. 

I samband med utlandsfinländarparlamentet ordnas 
det av tradition kompletterande program som tar upp 
olika viktiga och aktuella teman för utlandsfinländare. 
Aktörerna i utlandsfinländarparlamentet har också själv 
kommit med idéer och förslag till program som de se-
dan har varit med om att ordna. I samband med ses-
sionen 2002 ordnade Föreningen Tyskland-Finland 
(DFG), Samlingsorganet för det finska kyrkliga arbe-
tet i Tyskland (SKTK) samt Olars församling i Esbo till-
sammans ett seminarium för utlandsfinländska ungdo-
mar. Seminariet gick under namnet ”Bastu, insjöar och 
fjäll – vad betyder Finland för dig?”. År 2005 ordnade 
Finland-Samfundet tillsammans med CIMO ett möte 
som var avsett för alla deltagare i parlamentet och där 
man berättade om olika möjligheter att studera eller gö-
ra praktik i Finland. Dessutom ordnade man friare pro-
gram speciellt för ungdomar som deltog i UFP:s sessi-
on. I samband med sessionen 2007 ordnade  Finland-
Samfundet tillsammans med EURES-rådgivningen vid 
arbetskraftsbyrån i Gloet i Helsingfors ett möte där man 
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diskuterade utlandsfinländska ungdomars möjlighet att 
hitta arbete i Finland. Sammanlagt tio personer deltog i 
mötet, varav en inte förstod finska (arbetskraftsbyråns 
representant var beredd att ge personen en person-
lig konsultation på engelska efter mötet). Också övri-
ga seminarier som ordnats i samband med sessionen 
har varit öppna för alla UFP-deltagare. 

I samband med sessionen 2010 ordnas tre olika 
seminarier. Seminariet ”Värna om finskan – ett semi-
narium om modersmål” lyfter fram modersmålets be-
tydelse och hur modersmålsutvecklingen av ett barn 
som bor utomlands kan stödjas, mångspråkighet samt 
stärkande av barnets finländska kulturidentitet. Arran-
gören är Utlandsfinländska barns hemgrundskola till-
sammans med Finland-Samfundet, Suomi-koulujen 
tuki ry och Modersmålslärarnas förbund (Äidinkielen 
opettajain liitto). Den evangelisk-lutherska kyrkan ord-
nar seminariet ”Parförhållandets ingredienser” där man 
diskuterar parförhållandet ur det mångkulturella och 
utlandsfinländska perspektivet. Arbetsgruppen ”Fin-
ländska seniorer ute i världen” ordnar  ett seniorse-
minarium för alla de som inom UFP är ansvariga för 
seniorfrågor, är i kontakt med seniorer eller är i övrigt 
intresserade av temat.  

Den allmänna diskussionen på UFP:s session tol-
kas till engelska och svenska. Det finns sammanlagt 

fyra tolkar med på sessionen: två av dem tolkar från 
finska till engelska och från engelska till finska, två tol-
kar från finska till svenska och från svenska till finska. 
Tolkarna deltar även i utskottsarbetet. Eftersom det 
inte är möjligt att ha tolkning i samtliga utskott, finns 
tolkarna i de utskott där behovet av tolkning är störst. 
Under UFP:s session 2010 uppgick kostnaderna för 
en tolk till 670 euro per dag. På grund av kostnadss-
käl har Finland-Samfundet inte möjlighet att erbjuda 
mer tolkningstjänster. 

Finland-Samfunder utdelar två gånger om året ett 
speciellt stipendium som är avsett för utlandsfinländska 
ungdoms- och studentorganisationers ungdomspro-
jekt. Detta stipendium kan även sökas för evenemang 
som ordnas i anslutning till utlandsfinländarparlamen-
tets sessioner och regionmöten och som är riktade till 
ungdomar.   

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet uppmanar utlands-
finländska organisationer att delta aktivt i att ord-
na program för unga i samband med utlandsfin-
ländarparlamentet.

IV RESOLUTIONER OM 
STUDIE- OCH UTBILDNINGSFRÅGOR

22. Verksamheten i Finlandsskolorna 
för barn under tre år ska omfattas 
av statsstöd

Utbildningsministeriet stöder elever på Finlandssko-
lorna i åldern 3-18 år, om det finns minst sex barn i 
gruppen. Stödfinansieringen till Finlandsskolorna bor-
de även gälla barn som är under tre år gamla, efter-
som barnets första levnadsår är avgörande med tanke 
på den språkliga utvecklingen. Den hjälp som erbjuds 
av Finlandsskolorna åt familjer med barn som är un-
der tre år gamla är betydande med tanke på såväl up-
prätthållandet av det finska språket som utvecklingen 
av barnets identitet.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar stöd åt 
Utbildningsstyrelsen, som förmedlar stödet vidare till 
Finland-Samfundet rf, som i sin tur delar ut stödet åt 
Finlandsskolorna enligt Utbildningsstyrelsens riktlinjer. 
Det sammanlagda anslagsbeloppet har emellertid varit 
lika stort redan i många år, även om antalet Finlandss-
kolor har ökat och inflationen har ätit upp en del av ans-
laget. Det anslag ur statsbudgeten som öronmärkts för 
verksamheten i Finlandsskolorna räcker inte för att stö-
da barn som är under tre år gamla, även om man skul-
le fatta beslut om att utvidga stödet till att omfatta även 
barn som är under tre år gamla. Om stödet kommer att 

utvidgas till att omfatta barn som är under tre år gam-
la, bör stödbeloppet också höjas i motsvarande mån.

Efter 2007 års session i utlandsfinländarparlamen-
tet har presidiet och sekretariatet haft kontakt med un-
dervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen 
samt social- och hälsovårdsministeriet gällande den-
na fråga. Man har begripit att denna fråga är viktig, 
särskilt eftersom Finland i framtiden kommer att be-
höva arbetstagare som kommer till Finland från utlan-
det. Här är utlandsfinländarna och deras avkomlingar 
en viktig stöttepelare.

Situationen är dock oklar för tillfället, eftersom det 
i princip är social- och hälsovårdsministeriet som ans-
varar för ärenden som gäller barn under tre år, men 
anslagen från ministeriet delas ut via kommunerna. 
Således finns det inte utrymme i budgeten för dylika 
subventioner. I Finland pågår en reform av statsande-
larna. I samband med denna reform försöker man se 
till att alla utbildningsärenden, även sådana som gäl-
ler barn under tre år, ska hanteras av utbildningsmyn-
digheterna. Om detta förverkligas, skulle även frågan 
som gäller barn under tre år i Finlandsskolorna på ett 
naturligt sätt integreras i förvaltningsområdet för un-
dervisnings- och kulturministeriet.
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UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet begär att undervis-
nings- och kulturministeriet samt social- och häl-
sovårdsministeriet utreder vilket av ministerierna 
som inom ramen för sitt förvaltningsområde ans-
varar för att stöda sådana elever på Finlandssko-
lorna som är under tre år gamla. UFP ber också 
det ansvariga ministeriet att utvidga stödet till att 
omfatta den finsk- eller svenskspråkiga undervis-
ningen av barn under tre år samt att höja stödet 
till Finlandsskolorna i motsvarande mån.

23. Stöd för elever över 18 år 
i Finlandsskolorna

Finlandsskolorna fungerar runt omkring i världen med 
små budgetar och till stor del med frivilliga krafter. Verk-
samheten i skolorna finansieras med hjälp av statsstöd, 
terminsavgifter och intäkter från olika jippon.

Vid många Finlandsskolor studerar även elever som 
är över 18 år gamla och som inte omfattas av stats-
stödet. Studerande som är över 18 år gamla kan grovt 
sett delas upp i två grupper. Först och främst handlar 
det om vuxenstuderande som inte nödvändigtvis har 
några släktband till Finland, men som är intressera-
de av att studera finska av olika skäl. T.ex. finländar-
nas utländska makar hör till denna grupp. Den andra 
gruppen består av unga som är över 18 år gamla och 
som ofta har en finländsk förälder eller så är båda fö-
räldrarna finländska. Många av dessa unga studerar 
finska eftersom de har för avsikt att flytta till Finland på 
grund av studier eller arbete. De vill lära sig finska för 
att klara sig i en finskspråkig omgivning.

Finlandsskolorna, där det finns sådana vuxenstude-
rande som beskrivits ovan, är för närvarande tvungna 
att debitera terminsavgift till det fulla beloppet för vux-
na av båda grupperna, även om avgiften ofta är allt-
för stor för unga studerande med små inkomster. Där-
för avbryter många studierna i finska eftersom de har 
brist på pengar.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att arbets- 
och näringsministeriet ska grunda en stipendie-
fond för Finlandsskolorna. Ur denna fond kunde 
skolorna årligen ansöka om stipendier för sådana 
unga som behöver stöd, som är tillräckligt gam-
la för att inleda studierna eller som är i arbets-
för ålder, och som planerar att flytta till Finland 
på grund av studier eller arbete. Sekretariatet om-
beds utreda om det eventuellt finns andra organ 
som kan grunda en motsvarande stipendiefond 
(t.ex. universitet, företag och representanter för 
den offentliga sektorn).

24. Omvärdering av de beräknings-
grunder som tillämpas för att definiera 
statsstödet utgående från grupp-
storlekarna i Finlandsskolorna samt 
en avsevärd höjning av stödet

Antalet Finlandsskolor har ökat våldsamt under de 
senaste 20 åren. Det finns cirka 150 sådana skolor 
på olika håll i världen, och det är ungefär 4 000 elever 
som studerar vid dessa skolor. I åtminstone 30 länder 
finns det verksamma Finlandsskolor. Undervisnings- 
och kulturministeriet har beviljat statsstöd åt Finlandss-
kolorna via Utbildningsstyrelsen. Sedan början av år 
2009 har Finland-Samfundet rf. delat ut detta stöd. År 
2009 utdelades statsstöd till ett belopp på sammanlagt 
385 190 euro för att täcka en del av verksamhetskos-
tnaderna på Finlandsskolorna (löner, hyror och kost-
nader för läromedel). Det var 135 Finlandsskolor och 
3 811 elever som omfattades av detta stöd. Statsstödet 
per elev har uppgått till 100 euro per år i genomsnitt. 
Stödet har inte höjts sedan år 1999. (En jämförelse: 
År 2009 var stödet från den svenska staten till Svens-
ka skolan i utlandet 280 euro/elev/läsår).

I den finländska regeringens utlandsfinländarpoli-
tiska program för åren 2006–2011 (Arbetsförvaltnin-
gens publikation 369 punkt 3.1.1) konstateras det att 
informationen i den utredning om Finlandsskolorna 
som undervisningsministeriet lät genomföra (Aapis-
kukkoa ja Aku Ankkaa, Suomi-koulujen toimintaedel-
lytysten kartoitus. Undervisningsministeriets publika-
tioner 2006:20) kommer att utnyttjas, och därutöver 
fastställs det att verksamheten i och finansieringen av 
Finlandsskolorna kommer att utvecklas. Hittills har det-
ta dock inte skett.

Man har inte lyckats genomdriva ökningar av stats-
stöden för Finlandsskolorna på många år. Därför har 
till exempel de beräkningsgrunder som tillämpas för att 
definiera andelen statsstöd för lärarnas löner inte hö-
jts på mer än tjugo år. För närvarande beviljas stats-
stöd för lärarnas löner till ett belopp på högst 2/3 av lö-
nen, dock så att lönen kan uppgå till högst 17–22 eu-
ro/lektion. Eftersom antalet skolor och elever har ökat, 
har man inte alltid ens kunnat uppfylla detta kriterium.

För närvarande tilldelas statsstöd till Finlandssko-
lorna för sådana undervisningsgrupper där det finns 
minst sex elever som är 3–18 år gamla. I undervis-
ningsministeriets förordning om grunderna för statsun-
derstöd som beviljas för kompletterande undervisning 
i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbild-
ningen för elever med främmande språk, samiska och 
romani som modersmål (1777/2009) bekräftades det 
att gruppstorleken i Finland ska vara endast fyra ele-
ver för undervisning i modersmålet för elever med ett 
främmande språk som modersmål (Undervisningsmi-
nisteriets förordning 1777/2009, 2 § 1.mom.). Enligt 3 § 
2 mom. i samma förordning betalas det statsunderstöd 
för två undervisningstimmar i veckan per kalkylerad 
grupp med fyra elever för undervisning i modersmålet 
för elever med ett främmande språk som modersmål. 
Till dessa elever hör även sådana finländska elever 
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som flyttat in från utlandet. Den kalkylerade gruppstor-
leken för barn med samiska och romani som moders-
mål kan vara till och med endast två barn. Eftersom 
man vid Finlandsskolorna upprätthåller de finländska 
elevernas kunskaper i det finska språket utomlands, 
skulle det kännas naturligt om samma bestämmelser 
om gruppstorleken kunde tillämpas även på Finlandss-
kolorna. För närvarande främjas finländska barns kun-
skaper i främmande språk i Finland mer än finländska 
barns kunskaper i sitt modersmål utomlands.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att det stats-
stöd som utdelas till Finlandsskolorna ska höjas 
så att det motsvarar det stöd som utbetalas för 
modersmålsundervisning av elever med samiska 
och romani som modersmål i Finland. Dessutom 
borde gruppstorleken sänkas till fyra elever och 
skulle då motsvara gällande praxis i Finland.

25. Undersökning om betydelsen 
av undervisningen vid Finlandsskolorna

Det finns ganska få undersökningar om Finlandssko-
lorna - några pro gradu-avhandlingar och en undersök-
ning som genomfördes av Maila Eichhorn år 2006 på 
beställning av undervisningsministeriet och som gällde 
verksamhetsbetingelserna för Finlandsskolorna (Aapis-
kukkoa ja Aku Ankkaa, Suomi-koulujen toimintaedel-
lytysten kartoitus. Undervisningsministeriets publika-
tioner 2006:20). Någon egentlig undersökning om ef-
fekterna av undervisningen i Finlandsskolorna har in-
te gjorts överhuvudtaget.

Elevstrukturen i Finlandsskolorna har förändrats 
under årtiondenas lopp. Då skolverksamheten i Fin-
landsskolorna inleddes kom nästan alla elever från så-
dana familjer där den ena föräldern var finländsk och 
den andra från något annat land. Det första språket för 
dessa utlandsfinländares barn var nästan utan undan-
tag språket i det land där de var bosatta, och barnen 
lärde sig finska som andra språk. Under de senaste 
årtiondena har finländarna blivit mer rörliga på grund 
av globaliseringen och på grund av att finländska före-
tag har blivit mer internationella, och allt fler finländare 
flyttar tillfälligt utomlands. Detta har ändrat på situatio-
nen i många Finlandsskolor på så sätt att skolorna har 
börjat ta emot allt fler sådana barn och unga som har 
finländska föräldrar och som har finska eller svenska 
som första språk (ofta deltar svenskspråkiga finländare 
i undervisningen på Svenska skolan i utlandet).

Även om den finländska staten stöder undervisnin-
gen i Finlandsskolorna, krävs det ändå mycket frivilli-
garbete. Det vore faktiskt viktigt att utreda vilka effekter 
denna undervisning har. På vilket sätt har deltagandet 
i undervisningen på Finlandsskolorna påverkat de un-
ga vuxnas språkkunskaper och identitet? Har de haft 
endast personliga fördelar av Finlandsskolorna, eller 

har deras kunskaper i finska påverkat exempelvis yr-
kesvalet, eller har språkkunskaperna även varit av be-
tydelse på ett bredare plan?

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION: 

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att presidiet 
och sekretariatet letar rätt på sådana organ som 
är intresserade av att utföra en undersökning om 
Finlandsskolorna. Man bör undersöka hur delta-
gandet i undervisningen på Finlandsskolorna har 
inverkat på de unga utlandsfinländarnas identitet 
och kunskaper i finska, om Finlandsskolorna har 
motiverat de unga att ansöka om en studieplats 
eller söka jobb i Finland, och vilka andra eventuel-
la effekter undervisningen i Finlandsskolorna har 
haft.

26. Den landsvisa utbildningen 
i Finlandsskolorna

Förutom utbildningsdagarna som anordnas varje år i 
Helsingfors för lärarna vid Finlandsskolorna har man 
också då och då anordnat landsvisa utbildningar under 
veckosluten åt en del av lärarna vid Finlandsskolorna i 
lärarnas respektive hemländer. Under den senaste ti-
den har det årligen anordnats landsvisa utbildningsda-
gar i Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Arrangö-
rerna av denna utbildning – kontaktpersonen för sko-
lorna, skolornas gemensamma pedagogiska råd eller 
paraplyorganisationen som representerar skolorna – 
har tidigare fått stöd av Utbildningsstyrelsen, och nu-
mera får de stöd av Finland-Samfundet på grundval 
av ansökan.

Fördelen med de landsvisa utbildningarna är att 
man inom ramen för dessa utbildningar kan koncent-
rera sig på och fördjupa sig i arbetet med att utveck-
la alla Finlandsskolor i det berörda landet. I samband 
med dessa utbildningar har man t.ex. gjort förberedan-
de arbete för att utarbeta en gemensam läroplan eller 
en enhetlig utvärderingsblankett. De landsvisa särdra-
gen för att utveckla undervisningen kan tas i beaktande 
endast om lärarna från alla skolor i det berörda landet 
är på plats samtidigt. Dessutom är det viktigt att sko-
lorna kan fungera i samarbete och förenhetliga sin un-
dervisning och verksamhet.

För de landsvisa utbildningarna utbetalas det stöd 
från samma anslagsbelopp som är avsett att utnyttjas 
för att finansiera verksamhetsutgifterna för skolorna. I 
princip har alla arrangörer av utbildning möjlighet att 
få sådant stöd om kriterierna uppfylls inom ramen för 
det berörda projektet. Detta innebär i praktiken att man 
konkurrerar om anslag från en och samma penning-
summa för att finansiera utbildningarna och verksam-
hetsutgifterna för skolorna. Precis som det har kons-
taterats i många olika sammanhang, räcker inte des-
sa anslag ens i nuläget för att finansiera en tillräck-
ligt stor del av de ökade verksamhetsutgifterna i sko-
lorna. Förutom att det totala anslagsbeloppet borde 
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höjas, borde även en del av beloppet ”öronmärkas” 
för landsvisa utbildningar.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att ans-
lag för landsvisa utbildningar av lärarna vid Fin-
landsskolorna borde utbetalas årligen i syfte att 
garantera att landsvisa utbildningar av lärarna 
anordnas regelbundet.

27. Tryggande av special- och stöd-
undervisning samt goda studie-
förhållanden i Europaskolorna

Europaskolorna är skolor som förvaltas gemensamt 
av medlemsstaterna i EU. Det finns sammanlagt fjor-
ton sådana skolor på olika håll i Europa. Verksamhe-
ten i dessa skolor baserar sig på den grundläggande 
stadgan för Europaskolorna. Denna stadga har ratifi-
cerats av myndigheterna i de länder som har under-
tecknat stadgan. Skolorna mottar sin finansiering från 
Europeiska unionens kommission och från medlems-
staterna. Vid dessa skolor finns det sammanlagt cirka 
640 finländska elever. Största delen av dem går i sko-
lan vid de finskspråkiga avdelningarna i Bryssel (cir-
ka 360) och i Luxemburg (cirka 170).

Enligt den finländska regeringens utlandsfinländar-
politiska program (2006–2011) vill regeringen främ-
ja förfarandet för ansökning till Europaskolorna bl.a. 
genom att delta i utvecklandet av verksamheten vid 
Europaskolorna.

De barn och unga som går i skola i Finland har sub-
jektiv rätt till special- och stödundervisning. De barn och 
unga som går i Europaskolorna har en annan ställning 
i fråga om detta. Vid Europaskolorna finns inte samma 
skyldighet. Istället tillämpas dokumentet som antogs 
2009 av direktionen vid Europaskolorna gällande in-
tegrering av specialelever i skolan. För detta ändamål 
kan skolan tillhandahålla inlärningsstöd (learning sup-
port, LS). Om barnet har en diagnos om särskilda svå-
righeter med inlärningen (special educational needs, 
SEN), ingår skolan ett tidsbundet avtal med elevens fö-
räldrar. I detta avtal fastställs vilken form av stöd som 
behövs och vem som ansvarar för kostnaderna. Avta-
let kan förnyas, men det kan även sägas upp, och då 
uppmanas föräldrarna att hitta någon annan skola som 
lämpar sig bättre för barnet.

Inlärningssvårigheter hos barn och unga kan ta sig 
uttryck i språkliga svårigheter samt störningar kopplade 
till uppmärksamheten och koncentrationen. Om man 
bara tar läs- och skrivsvårigheter som exempel, upps-
kattas sådana svårigheter förekomma hos 3–10 % av 
barnen i skolåldern, beroende på definitionerna. Det 
är ytterst viktigt att identifiera inlärningssvårigheter och 
inleda stödåtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. På 
detta sätt kan man förebygga negativa effekter på ele-
vens utveckling.

Specialundervisning behövs både på lågstadiet och 
på högstadiet. I skolorna koncentrerar man sig på den 
teoribetonade europeiska studentexamen (European 
Baccalaureate, EB) och där tillhandahålls inte någon 
annan form av avgångsbetyg än EB-examen. Elev-
mängderna vid Europaskolorna i Bryssel har ökat un-
der de senaste åren och en del av skolorna är helt över-
belastade i fråga om utrymmena. Man är tvungen att 
begränsa antagningen till skolorna och studieförhål-
landena har försämrats. Allt detta bidrar också till att 
behovet av specialundervisning ökar och att barn med 
speciella svårigheter får en sämre ställning.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att presidiet 
vidtar åtgärder för att förbättra studieförhållande-
na för de finländska studerandena vid Europasko-
lorna och för att effektivisera hanteringen av inlär-
ningssvårigheter samt ser till att de tjänster som 
behövs för detta ändamål räknas med i budgeten 
för undervisnings- och kulturministeriets förvalt-
ningsområde. Samtidigt borde man säkerställa att 
avdelningarna för det finska språket koncentreras 
kring livsdugliga enheter där det finska och det 
svenska språket samt kulturbanden stärks. Man 
bör även utreda om det vore möjligt för Europas-
kolorna att tillhandahålla någon annan typ av exa-
men åt sådana elever som inte avlägger EB-exa-
men, t.ex. en examen som motsvarar avgångsbe-
tyget från grundskolan.

28. Undervisnings- och finansierings-
lagstiftningen gällande grundunder-
visningen för finländska skolbarn 
som är bosatta utomlands

Kansanvalistusseura (Folkupplysningssällskapet) 
anordnar undervisning i Hemgrundskolan för utlands-
finländska barn. Utomlands bosatta elever som går i 
Hemgrundskolan kan avlägga hela lärokursen för grun-
dundervisningen där. Största delen av de elever som 
avlägger hela lärokursen för grundundervisningen på 
detta sätt bor utomlands i sådana områden där det 
finns begränsade möjligheter till skolgång. En annan 
grupp som avlägger hela lärokursen för grundundervis-
ningen i Hemgrundskolan är sådana elever som går i 
en lokal eller internationell skola utomlands, men som 
i Hemgrundskolan läser sådana ämnen som man inte 
kan studera utomlands, dvs. modersmål och litteratur, 
svenska, finländsk historia eller samhällskunskap, re-
ligion, huslig ekonomi och handarbete osv. De flesta 
av barnen i Hemgrundskolan är framtida återvändan-
de elever. För dem är det ytterst viktigt att hänga med 
i lärokurserna för den finländska grundskolan med tan-
ke på att de kommer att återvända till hemlandet och 
ska anpassa sig till den finländska skolan.

Kansanvalistusseura (Folkupplysningssällskapet) 
har fått prövningsbaserat statsstöd sedan år 1975 för 
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att anordna hemgrundskoleverksamhet åt utlandsfin-
ländska barn. Stödet utbetalades först av undervis-
ningsministeriet och sedan år 2006 har det utbetalats 
av Utbildningsstyrelsen. Då verksamheten inleddes 
baserade sig behovsprövningen på att den nya verk-
samheten startades i form av ett projekt. Under drygt 
30 års tid har verksamheten blivit permanent och ut-
vidgats. Hemgrundskolan tillmötesgår det riksomfattan-
de behovet av särskild utbildning. För närvarande är 
finansieringen av verksamheten inte kopplad till verk-
samhetens omfattning. I lagstiftningen om undervisning 
eller finansiering fastställs inget om Hemgrundskolan, 
och den utgör inte heller en del av det officiella utbild-
ningssystemet.

Enligt 25 § i lagen om grundläggande utbildning är 
barn som är varaktigt bosatta i Finland läropliktiga. Ele-
verna i Hemgrundskolan är inte varaktigt bosatta i Fin-
land och är därför inte läropliktiga enligt den berörda 
lagen. Enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning 
kan utbildning för sådana som inte är läropliktiga helt 
eller delvis ordnas såsom distansundervisning. Även 
undervisningen, läroböckerna och de andra läromed-
len ska vara avgiftsfria för eleverna. Denna paragraf 
tillämpas emellertid inte på eleverna i Hemgrundsko-
lan, utan endast på sådana läroinrättningar i Finland 
som ger grundundervisning åt vuxna.

Om eleven flyttar utomlands från sin finländska he-
mort före den årliga dagen för statistikföring, betalas 
inga statsandelar för denna elev till kommunen. Stat-
sandelarna utbetalas inte heller till Hemgrundskolan, 
även om den berörda eleven avlägger hela lärokursen 
för grundundervisningen i Hemgrundskolan. Om ele-
ven däremot flyttar utomlands efter dagen för statistik-
föring, är det kommunen som mottar denna statsandel, 
även om undervisningen anordnas av Hemgrundsko-
lan. Följden av detta är att studierna är avgiftsbelagda 
för elever som bor utomlands och som avlägger läro-
kursen för grundundervisningen i Hemgrundskolan. För 
närvarande betalar elever som bor utomlands och som 
går i nionde klass i Hemgrundskolan cirka 1 300 euro/
år för grundundervisningen. Då dessa elever följande 
år börjar studera t.ex. på ett finländskt distansgymnasi-
um, blir studierna avgiftsfria. Distansgymnasier får den 
normala statsandelen även för sådana elever som bor 
utomlands. Denna situation står i konflikt med tanken 
bakom lagen om grundläggande utbildning. Vuxen-
gymnasierna (som samtidigt utgör distansgymnasier) 
får efter statsandelsreformen även statsandelar för ele-
ver som studerar enskilda ämnen. Kansanvalistusseu-
ra (Folkupplysningssällskapet) har tillstånd att anord-
na grundundervisning via den folkhögskola (Oriveden 
opisto) som drivs av Kansanvalistusseura. Tillståndet 
är kopplat till rätten att ge elever som bor i utlandet be-
tyg över avlagd lärokurs för hela grundundervisningen.

Hemgrundskolan erbjuder utlandsfinländska barn 
en viktig möjlighet och utgör i många fall den enda 
möjligheten att på distans studera sådana ämnen som 
i övrigt vore omöjliga att studera under utlandsvistel-
sen. Hemgrundskolan ger eleverna även möjlighet 
att studera sitt modersmål och upprätthålla det utom-
lands. Hemgrundskolan tillmötesgår ett sådant behov 

av grundundervisning som behövs allt mer bland ut-
landsfinländska barn i grundskoleåldern.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att under-
visnings- och kulturministeriet vidtar åtgärder för 
att se till att Hemgrundskolan, som drivs av Kan-
sanvalistusseura (Folkupplysningssällskapet) 
och som är avsedd för utlandsfinländska barn, 
inkluderas i systemet med statsandelar, samt för 
att se till att lagstiftningen uppdateras för att sva-
ra mot nuläget i Hemgrundskolan.

29. Lektoratet för det finska språket 
ska bevaras vid Islands universitet

Samarbetet mellan Finland och Island, Centret för in-
ternationell mobilitet och internationellt samarbete (CI-
MO) och Islands universitet har pågått i över 40 år, men 
avslutas på sommaren 2010 då undervisningen i det 
finska språket och den finska kulturen upphör vid Is-
lands universitet.

CIMO har stödjat undervisningen i finska på Island 
genom att sända en lektor i finska till Islands universi-
tet. Detta har gjorts sedan år 1966. I slutet av oktober 
2008 fattade UKAN (delegationen för studier i finska 
och Finlands kultur) vid CIMO beslutet att de inte kom-
mer att sända någon lektor till Islands universitet ef-
ter våren 2009. Senare i februari 2009 meddelade CI-
MO att en lektor kommer att sändas till Island ännu in-
för läsåret 2009–2010 och att man kan sända iväg en 
lektor också efter det, om Islands universitet kan be-
tala en större andel än tidigare, dvs. cirka 1 000 euro i 
månaden av lönekostnaderna för den berörda lektorn. 
Islands universitet har emellertid inte kunnat uppfylla 
detta krav, åtminstone inte för tillfället.

Det verkar alltså som om det inte finns finansiering, 
och Island blir således det enda nordiska landet där al-
la nordiska språk inte undervisas på universitetsnivå. 
Samtidigt blir finskan det enda nordiska språket som 
inte undervisas på universitetsnivå på Island. Därmed 
blev de avhandlingar som färdigställdes under våren 
2009 om Antti Tuuris produktion och om de unga kvin-
norna i Kalevala de sista färdiga finska BA-avhandlin-
garna på Islands universitet. Dessutom finns det fyra 
avhandlingar som håller på att utarbetas där för när-
varande.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet uppmanar CIMO 
samt utbildnings- och kulturministeriet att upphä-
va beslutet om att slopa lektoratet i det finska 
språket samt att säkerställa att undervisningen i 
det finska språket kan fortsätta på Islands univer-
sitet.
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V RESOLUTIONER OM POLITISKA  
OCH OFFICIELLA FRÅGOR

30. Ingermanländarnas särställning 
bland utlandsfinländarna måste bevaras 

Inrikesministeriet publicerade åtgärdsprogrammet för 
arbetskraftsinvandring i november 2009. Programmet 
har gjorts upp för åren 2009–2011. Den framtida in-
vandringen ska baseras först och främst på arbets-
marknadens efterfrågan. Samtidigt bereder inrikesmi-
nisteriet regeringens proposition med förslag till ändring 
av utlänningslagen så att ingermanländarnas återflytt-
ningssystem skulle läggas ned (48 §). Enligt regerin-
gens proposition går det efter sommaren 2011 inte 
längre att anmäla sig till återflyttningskön. Under en 
övergångsperiod på fem år ska återflyttningsutbildning 
fortsättningsvis ordnas för de återflyttare som är i kön, 
men utbildningen är inte längre obligatorisk. Kravet på 
kunskaper i finska eller svenska och en bostad i Fin-
land står i kraft. För övrigt är en återflyttare i kö fri att 
ordna sin flyttning till Finland. Efter en övergångsperi-
od på fem år ska återflyttningskön stängas och inger-
manländarna blir en del av den normala invandringen. 

Enligt inrikesministeriet skulle 48 § 1 mom. och 2 
mom. i den nämnda lagen utgöra ett undantag till des-
sa planer. Med andra ord skulle permanent uppehålls-
tillstånd beviljas även efter övergångsperioden för de 
sökande som har hört till de ingermanländare som un-
der 1943–1944 först transporterades till Finland och ef-
ter krigets slut återbördades till Sovjetunionen samt för 
de sökande som tjänstgjort i finska armén under 1939–
1945. Dessa personer skulle ha kvar sin rätt till åter-
flyttning, m.a.o. permanent uppehållstillstånd. 

I motionen konstateras att dessa särgruppers rätt 
till återflyttning ska bevaras även efter att återflyttning-
skön stängs och hela kösystemet slopas. Samtidigt 
som största delen av ingermanländarna blir en vanlig 
del av den normala arbetskraftsinvandringen, föreslås 
att samma rätt till återflyttning beviljas för en ny grupp 
av invandrare, dvs. de finländare som av politiska skäl 
utsatts för förföljelse i Sovjetunionen. Enligt rysk lag har 
personer som på grund av politiska skäl utsatts för för-
följelse rätt till återupprättelse av sitt skamfilade rykte 
och som ett bevis på detta får de ”ett rehabiliterings-
certifikat”. Personen som beviljas ett sådant certifikat 
har antingen själv utvisats till Sibirien eller är född där.

  
UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att ifall in-
germanländarnas återflyttningssystem läggs 
ned, måste de ingermanländare som under 1943–
1944 transporterades till Finland och de finlända-
re som av politiska skäl utsatts för förföljelse i 

Sovjetunionen fortfarande ha rätt till återflyttning 
och permanent uppehållstillstånd i Finland. 

31. Utlandsfinländarnas återflyttning
ska utgöra en prioritering i Finlands 
invandringspolitik 

Den finländska invandringspolitiken har under denna 
regeringsperiod varit föremål för många åtgärder och 
reformer. Redan under förra regeringsperioden pre-
senterades regeringens invandringspolitiska program 
(2006) samt regeringens utlandsfinländarpolitiska pro-
gram 2006 – 2011 (2006) som utgjorde en komplette-
rande del i det invandringspolitiska programmet. I det 
konstateras att eftersom det utlandsfinländarpolitiska 
programmet är under arbete, har de frågor inte behand-
lats i det invandringspolitiska programmet . Däremot 
konstateras det rent allmänt i programmet att samar-
betet gällande arbetskraftens rörlighet bör ökas i syn-
nerhet med andra EU-länder, närområden samt an-
dra arbetskraftens ursprungsländer som är betydan-
de för Finland. I regeringens utlandsfinländarpolitis-
ka program konstateras det däremot att ”trots att det 
program som är under utarbetande är ett heltäckande 
program ligger tyngdpunkten i det på främjandet av ar-
betskraftsinvandring. Regeringens  utlandsfinländarpo-
litiska program kompletterar regeringens invandrings-
politiska program”.

I regeringens utlandsfinländarpolitiska program på-
pekar man att finländsk utomlands arbetande fackper-
sonal är ett naturligt rekryteringsmål. Dessutom kons-
taterar man att utlandsfinländarna beaktas som po-
tentiella återflyttare och som en arbetskraftsresurs vid 
utvecklandet av arbetsrelaterad invandring. Bland åt-
gärderna nämns bl.a. att man effektiverar informatio-
nen om sådana centrala frågor i anslutning till åter-
flyttning som riktas till utlandsfinländare och arbetsgi-
vare, sporrar personer som studerar utomlands att ef-
ter att ha avlagt studierna återvända till Finland samt 
utreder sådana problem och missförhållanden i ans-
lutning till lagstiftning och förvaltningspraxis som kan 
fördröja återflyttning. 

I det arbete som har gjorts med anledning av re-
geringsprogrammet har utlandsfinländarna dock in-
te beaktats i någon större utsträckning. I slutrappor-
ten av projektet ”Samarbetsformer med ursprungslän-
der för att främja arbetskraftsinvandring” (2008) foku-
serar man främst på att analysera de redan existeran-
de strukturerna och samarbetet med länder från vilka 
det rekryteras ett stort antal arbetare till Finland. Ur ut-
landsfinländarnas synvinkel är det i detta sammanhang 
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främst fråga om finska ingermanländare och i en viss 
utsträckning även sverigefinländare. 

I rapporten understryks vikten av information. Det 
är viktigt att redan i ursprungslandet informera om det 
finländska arbetslivet och samhället. Att sprida infor-
mation är en viktig uppgift för den offentliga förvaltnin-
gen medan själva rekryteringsansvaret ligger huvuds-
akligen på arbetsgivaren. Den offentliga arbetsförme-
dlingens roll i arbetskraftsinvandringen har fokuserat i 
synnerhet på främjandet av EU:s interna rörlighet med 
hjälp av EURES-arbetsförmedlingsnätverket. Vissa 
projekt har genomförts med stöd av EU:s projektfinan-
siering. Olika mobilitets- och utbildningsprojekt har be-
drivits med närområden – i synnerhet med Ryssland. 
Det bör ännu konstateras att arbetsministeriets infor-
mationstjänst Finnjobb som fanns i anslutning till Fin-
lands ambassad i Stockholm och som gav rådgivning 
i frågor som gäller återflyttning lades ned 2008. I Fin-
lands generalkonsulat i S:t Petersburg finns en sakkun-
nig inom arbetsförvaltning som behandlar dessa frågor. 

Ingermanländska återflyttare, som med stöd av 48 
§ utlänningslagen har på grund av finländsk härkomst 
rätt att flytta till Finland, är den enda gruppen utlands-
finländare som är i särställning. De får med stöd av 
lagen återflyttningsutbildning och deras språkkuns-
kaper testas innan de flyttar till Finland. För att bevil-
jas uppehållstillstånd på grund av finländsk härkomst 
måste en ingermanländare delta i en kurs i finska och 
finsk samhällskunskap samt avlägga en språkexamen. 
Dessutom måste man ha bostad i Finland. Längden 
på återflyttningsutbildningen är cirka 250 timmar och 
den genomförs i huvudsak som kvällskurser under ett 
läsår. Språkexamen ordnas i digital form med hjälp av 
en dator. Den språklig nivå som krävs motsvaras av A2 
i den europeiska referensramen (grundnivå). Examen 
består av fyra delprov: en muntlig del, hörförståelse, 
textförståelse samt en skriftlig del. Hittills (i slutet av år 
2008) har cirka 2 000 ingermanländare (79 % av alla 
som deltagit i provet) avlagt språkexamen. 

I framtiden och i och med inrikesministeriets lagpro-
position kommer detta återflyttningssystem ändras så 
att inga fler anmälningar till återflyttningskön tas emot 
efter sommaren 2011. Samtidigt blir återflyttningsut-
bildningen frivillig. Språk- och bostadskravet kvars-
tår. Efter en övergångsperiod på fem år, dvs. år 2016, 
stängs återflyttningskön för gott. Regeringens propo-
sition om detta och om en ändring av 48 § utlännings-
lagen överlämnas till riksdagen för behandling under 
våren 2010.

De grundläggande språkkunskaper som krävs av 
ingermanländarna har uppmuntrat finländska arbets-
givare att rekrytera mera arbetskraft bland dem. De 
ingermanländare som är i återflyttningskö uppmunt-
ras att komma till Finland för att arbeta bl.a. genom 
att man stödjer arbetsgivarnas rekryteringstillfällen i 
Petroskoj och S:t Petersburg. Sedan år 1990 har cir-
ka 25 000 ingermanländare och deras familjemedlem-
mar flyttat till Finland. 

Det finns mycket gott att säga om ingermanländar-
nas särställning och de utgör ett gott exempel på en 
lyckad invandringspolitik. Samtidigt ska man dock 

minnas att det också finns problem. En nackdel är 
den passiverande effekt som kösystemet har på sökan-
den. Det försöker man nu råda bot på genom att avs-
kaffa den obligatoriska återflyttningsutbildningen och 
genom att uppmuntra sökanden till initiativ när det gäl-
ler flyttningsarrangemangen. 

I motionen efterlyser man för utlandsfinländare den 
specialställning som nämns i regeringens utlandsfin-
ländarpolitiska program när det gäller utvecklandet av 
arbetsrelaterad invandring. I åtgärdsprogrammet för ar-
betskraftsinvandring (2009) konstateras att det är av 
väsentlig betydelse inom de allra flesta yrken att be-
härska finska eller svenska samt det grundläggande 
i den finska arbetskulturen. Här befinner sig utlands-
finländare i en privilegierad ställning jämfört med an-
dra som rekryteras från utlandet. Utlandsfinländarna 
är speciellt motiverade att studera finska eller svens-
ka. Integrering och anpassning i det finländska sam-
hället är i huvudsak lättare än för andra grupper, bl.a. 
för att det på grund av den egna bakgrunden är lätta-
re att skaffa information om Finland. De har ofta redan 
från början ett stödnätverk att vända sig till. Detta i sin 
tur hjälper deras integrering i Finland och ökar sanno-
likheten att de också stannar kvar i landet. Utlandsfin-
ländarna är en resurs. De tar med sig sina relationer 
och nätverk till Finland, de har skaffat sig mångsidig 
kompetens och kunskap som Finland nu kan dra nyt-
ta av i arbetslivet. 

Ett sätt att locka utlandsfinländare till Finland kunde 
vara t.ex. att erbjuda skräddarsydda yrkesutbildnings-
program på finska, bevilja lättnader i arbetskraftsmyn-
digheters tillståndskrav, ordna rekryteringskampanjer 
för att täcka ett speciellt behov på arbetsmarknaden 
samt ordna informationskampanjer tillsammans med 
utlandsfinländska organisationer. 

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet önskar att utlands-
finländarna skulle beaktas som en specialgrupp 
och att deras arbetskraftsrelaterade återflyttning 
och invandring skulle vara en av prioriteringar-
na i politiken då finländska myndigheter utveck-
lar den arbetskraftspolitiska invandringspolitiken 
och gör upp åtgärdsprogram för att öka arbets-
kraftsinvandringen.

32. Den krigstida kvinnans 
minnesmärke  

På adressen Porthansbrinken i Berghäll i Helsingfors 
finns ett minnesmärke för den krigstida kvinnan av 
Heikki Häiväoja. Minnesmärket avtäcktes 12.10.1996. 
Veteranorganisationer, Förbundet för de stupades an-
höriga samt andra medborgarorganisationer har fun-
gerat som initiativtagare till projektet. Minnesmärket är 
det första i sitt slag som hedrar och påminner om kvin-
nornas stora bedrift under krigsåren.
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Enligt Helsingfors stads konstmuseums webbsidor 
består minnesmärket av ett 8,0 meter högt torn i stål 
och en 7,5 meter bred stenhäll gjord av grå granit från 
Kuru. På stenhällen finns reliefer som illustrerar kvin-
nornas arbete på hemmafronten – i hem, fabriker, inom 
lantbruket och på olika inrättningar – och vid fronten. 
Mellan reliefer finns texten ”Den krigstida kvinnan till 
ära” med gyllene bokstäver samt årtalen 1939–1945. 
Kvinnofigurerna påminner om alla de kvinnors insats 
som kämpade under krigsåren. Utöver sina egna up-
pgifter axlade kvinnorna under kriget också ansvaret 
för 400 000 mäns arbetsinsats.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet konstaterar att den 
krigstida kvinnans minnesmärke i Berghäll i Hel-
singfors som avtäcktes 1996 ligger i linje med mo-
tionen. Motionen föranleder inga ytterligare åtgär-
der.

33. Finskans ställning och 
situation i Sverige

Den nationella minoritetspolitiken blev ett eget politi-
kområde i Sverige år 2000 efter att riksdagen beslutat 
att godkänna ratificeringen av två Europarådskonven-
tioner: ramkonventionen om skydd för nationella minori-
teter och stadgan för landsdels- eller minoritetsspråk. 
Europarådet har efter detta, i sin granskning av svensk 
minoritetspolitik, pekat på behovet av förbättringar på 
en rad områden. Den senaste rapporten gavs ut i maj 
2009. Rapporter ges ut ungefär vart femte år. 

En ny lag om nationella minoriteter och minori-
tetsspråk trädde i kraft i Sverige i början av detta år, 
dvs. 1.1.2010. Sveriges internationella förpliktelser in-
nebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i 
hela landet. Alla nationella minoriteter och hela landet 
omfattas därför av den nya lagen. Myndigheter ska till 
exempel informera de nationella minoriteterna om de-
ras lagenliga rättigheter.  

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, sve-
rigefinnar, samer och tornedalingar. De nationella mi-
noritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani 
chib och samiska. I och med den nya lagen har Sve-
rige nu ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i 
övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter 
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns ut-
veckling av en kulturell identitet och användning av det 
egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

I och med lagen utvidgades de finska förvalt-
ningsområdena ytterligare med 18 kommuner. Också 
meänkieli och samiska har sina egna förvaltningsområ-
den. Inom dessa förvaltningsområden har minori-
tetsspråken en särställning jämfört med de övriga na-
tionella minoriteterna. 

Inom finskt förvaltningsområde har invånarna ut-
trycklig rätt att använda sitt modersmål i offentliga sam-
manhang, t.ex. i kontakter med myndigheter. Barnen 
har rätt till förskoleverksamhet på finska och äldreom-
sorg ordnas antingen helt eller delvis på finska. Förvalt-
ningsområdets kommuner får statsbidrag för de mer-
kostnader som de nya bestämmelserna medför. Ock-
så andra kommuner har möjlighet att frivilligt ingå i ett 
förvaltningsområde och därmed bli berättigade till rikta-
de statsbidrag för merkostnader. Beslut om sådan fri-
villig anslutning fattas efter ansökan av regeringen. På 
det här sättet utvidgades det finska förvaltningsområ-
det 1.5.2010 med ytterligare tre kommuner. För tillfället 
omfattas det finska förvaltningsområdet av samman-
lagt 26 kommuner. Cirka 15 nya kommuner planerar 
att ansöka om en anslutning. Fyra kommuner har fått 
avslag på sin ansökan. 

Utanför förvaltningsområden har enskilda personer 
rätt att använda finska, samiska eller meänkieli i sina 
kontakter med myndigheter om ärendet kan behandlas 
av en person som behärskar språket. Detsamma gäller 
äldreomsorg. Den enskilde har alltid rätt att använda 
samiska och finska vid skriftliga kontakter med justi-
tiekanslern, riksdagens ombudsman, försäkringskas-
san, skatteverket och diskrimineringsombudsmannen. 

Det centrala med den nya lagen är att de nationella 
minoriteternas egenmakt och inflytande ökar. Fr.o.m. 
budgetåret 2010 kommer organisationer som represen-
terar nationella minoriteter att få ett ökat organisations-
stöd. Speciella statliga stödpengar för minoritetsspråk 
har reserverats i synnerhet för samiskan och meänkieli.  

Det finns inga exakta uppgifter om hur många sve-
rigefinnar det bor i Sverige, men cirka 74 000 perso-
ner i Sverige har finskt medborgarskap. Enligt en all-
män uppfattning finns det cirka 250 000 personer som 
talar finska i Sverige. Antalet sverigefinländare upps-
kattas vara cirka 450 000. Enligt en undersökning som 
Sisuradion har beställt av Sveriges statistiska central-
byrå bodde det år 2009 cirka 670 000 personer med 
finskt påbrå i Sverige.  

Sedan 1.8.2008 har grundskoleelever haft rätt till 
modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna 
har ett annat modersmål än svenska och detta språk 
används aktivt i hemmet. För barn som hör till en na-
tionell minoritet behöver detta språk inte vara ett språk 
som används i hemmet dagligen, eftersom det hör till 
den nya svenska minoritetspolitiken att minoritetsspråk 
ska skyddas och främjas. Tidigare krävdes också att 
det skulle finnas minst fem elever i en hemspråksg-
rupp, men den bestämmelsen har numera slopats för 
de nationella minoritetsspråken i Sverige. Barnet bör 
dock ha grundläggande kunskaper i språket för att myn-
digheterna ska vara förpliktade att ordna undervisning 
i detta språk i grundskolan. Kommunen förutsätts ord-
na modersmålsundervisning om man hittar en behö-
rig lärare. Elevernas rätt till modersmålsundervisning 
övervakas av Skolverket. 

I motionen understryks dock att trots den senas-
te tidens lagstiftningsåtgärder och minoritetsspråkens 
ställning som nationella språk finns det ännu mycket att 
göra för att förbättra finskans ställning i Sverige. Fram 
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till början av 1990-talet fanns det relativt många kom-
munala skolor som erbjöd tvåspråkig undervisning på 
finska och svenska. Under de gångna 20 åren har si-
tuationen dock hela tiden förvärrats. År 2003 fanns det 
tvåspråkiga skolklasser endast i sex kommuner, medan 
antalet ännu i början av 1990-talet var runt 300. Idag 
är det möjligt att få grundskoleundervisning på finska 
endast på ett fåtal orter.  

I motionen framförs att de finskspråkiga lördag-
sklubbarna i Sverige borde omfattas av utlandsfin-
ländarparlamentets bidragssystem. Finland-Samfun-
det har sedan början av 2009 beviljat statligt bidrag 
ur undervisnings- och kulturministeriets budget till s.k. 
Finlandsskolor i enlighet med Utbildningsstyrelsens 
anvisningar. Finlandsskolorna är en klubbverksamhet 
som bedrivs utomlands i syfte att stärka barn och un-
gas inlärning eller upprätthållande av det finska språ-
ket. Ministeriet fattade redan på 1990-talet beslut om 
att inga bidrag ska beviljas bl.a. till Sverige, eftersom 
landet har ett eget stödsystem för modersmålsunder-
visning via de kommunala skolorna. Detta system till-
sammans med den lagstadgade rätten till undervisning 
gäller fortfarande i Sverige. Genom den nya lagstiftnin-
gen och de internationella förpliktelserna har svenska 
statens ansvar för minoriteternas språkundervisning 
ytterligare ökat.  

Dessutom bör det konstateras att det anslag som 
delas ut till Finlandsskolorna inte har ökat på många 
år i någon nämnvärd utsträckning. Samtidigt har an-
talet skolor och grupper hela tiden ökat. Det är svårt 
att ta med nya grupper i bidragssystemet om bidrags-
summan samtidigt inte ökar. Att öka statsunderstödet 
för Finlandsskolorna är en av utlandsfinländarparla-
mentets viktigaste uppgifter. Det har diskuterats i un-
dervisnings- och utbildningsutskottet också under den-
na session. Men lösningen på de finskspråkiga bar-
nens modersmålsundervisning i Sverige borde finnas 
i Sveriges egna förpliktelser gentemot landets natio-
nella minoriteter.  

Den gällande lagstiftningen klart och tydligt förpliktar 
den svenska staten att skydda och främja i synnerhet 
barnens rätt att lära sig, utveckla och använda sitt na-
tionella minoritetsspråk (Språklagen 2009:600, Lag om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk 2009:724). 
Trots minoritetsspråkens skyddade ställning blir mån-
ga barn utan språkundervisning, eftersom kravet på 
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finierats. Detta i sin tur leder till en ojämlik behandling 
av eleverna, eftersom tolkningen av kriteriet varierar 
från kommun till kommun. Problemet förvärras ytter-
ligare av bristen på behöriga lärare.  

Redan innan den nya minoritetslagen och de språkli-
ga förvaltningsområdenas rätt till förskoleundervisning 
på minoritetsspråk trädde i kraft såg den finskspråkiga 
förskoleundervisningen ut att växa i popularitet. Denna 
trend antyder att efterfrågan på grundskoleundervis-
ningen förmodligen kommer att öka. Man borde förbe-
reda sig för detta. Det förs ingen statistik över invånar-
nas modersmål i Sverige, vilket gör att det är svårt att 
planera undervisningen och resurserna eller förbere-
da sig för en ökad efterfrågan. Forskare är idag eniga 

om att en elev som redan i ett tidigt skede får stöd i sin 
modersmålsinlärning, klarar sig bättre i skolan. Skol-
verkets rekommendation är att modersmålsundervis-
ningen ska stärkas i grundskolan.

I Sverige är det möjligt att grunda så kallade frisko-
lor. I friskoleverksamheten är det inte fråga om privats-
kolor utan skolorna får stöd av staten och kommunerna 
och är avgiftsfria för eleverna. Systemet med friskolor 
har gjort det möjligt att grunda finsk- och tvåspråkiga 
skolor där elever vid sidan om det svenska språket ock-
så får undervisning i finska. För tillfället finns det åtta 
friskolor i Sverige som satsar på finskundervisningen. 
Nya tillstånd för att starta fler skolor har ansökts. Den 
finska regeringen har i tiden aktivt stött de finska fris-
kolornas verksamhet och beviljandet av nya tillstånd. 

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet framlägger att Fin-
lands regering även i fortsättningen fortsätter dia-
logen med de svenska myndigheterna om finskans 
ställning i Sverige och i synnerhet om de finsks-
pråkiga barnens rätt till modersmålsundervisning.   
Utlandsfinländarparlamentet framlägger att Fin-
lands regering vädjar till den svenska rege-
ringen att trygga de finskspråkiga barnens 
rätt till undervisning i finska i förskolan och 
grundskolan genom att kriterierna gällande ele-
vens grundläggande språkkunskaper precise-
ras och problemet med lärarbristen åtgärdas.  
Utlandsfinländarparlamentet vädjar via Finlands 
regering till den svenska regeringen att den skul-
le föra en officiell statistik om invånarnas moders-
mål. På detta sätt kunde man systematiskt och i 
tid förbereda sig för elevernas lagstadgade rätt till 
modersmålsundervisning i grundskolan.  

34. Befolkningsregistrets uppgifter 
för utlandsfinländska organisationer

Statistikcentralens uppgift är att sammanställa statis-
tik om finländska samhällsförhållanden. Befolknings-
statistik är en del av denna information. 

Statistikcentralen producerar och publicerar infor-
mation om flyttningsrörelsen där man urskiljer flytt-
ning över Finlands territorialgränser, dvs. utvandring, 
och flyttning inom landet. När det gäller migration görs 
statistik upp över personers ålder, kön, civilstånd, mo-
dersmål, nationalitet, födelsestat samt ursprungs- och 
mottagarland. Det har funnits heltäckande statistik om 
migration sedan 1945. Kommunvis utvandringsstatis-
tik har funnits sedan 1975. 

Statistikcentralen får uppgifterna från Befolknings-
registercentralen. Dess befolkningsregistersystem up-
prätthålls av magistrater som uppdaterar systemet med 
uppgifter om flyttningar som överskrider Finlands ter-
ritorialgränser. I statistiken över flyttningsrörelser har 
man endast beaktat flyttningsanmälningar gjorda av 
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personer som på flyttningsdagen bor stadigvarande i 
Finland. Den statistiska enheten är en flyttning.  

Den slutliga statistiken för varje kalenderår publice-
ras på Statistikcentralens webbsida följande år i maj 
månad. Förhandsinformation om antalet flyttningar 
publiceras månatligen i elektronisk form på Statistik-
centralens webbsida ”Förhandsuppgifter om befolknin-
gen”. Från Statistikcentralens webbaserade databas är 
det möjligt att avgiftsfritt hämta information om de som 
flyttat till eller från landet. Information kan sökas enligt 
ursprungs- och mottagarland, ålder, kön och nationa-
litet. Uppgifterna sträcker sig från 1987 fram till 2009.

Sedan 1985 har emigranterna, dvs. de som flyttar 
ut från landet, varit anmälningsskyldiga. Lagen om be-
folkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentra-
lens certifikattjänster (661/2009) trädde i kraft i mars 
2010. Den förpliktar finländska medborgare som är bo-
satta utomlands att omedelbart anmäla om ändringar i 
sina personuppgifter som skett under vistelsen utom-
lands, såsom barns födelse, ingående av äktenskap, 
skilsmässa, namnändring och adress. När uppgifter-
na är uppdaterade i befolkningsdatasystemet går det 
snabbare att t.ex. få finskt pass eller använda sin rös-
trätt i riksdags-, president- och Europaparlamentsvalet. 

Som medlem i Europeiska statistiksystemet (ESS) 
har Statistikcentralen förbundit sig vid att arbeta i en-
lighet med principerna i dess kvalitetsdeklaration. Trots 
anmälningsskyldigheten är det utmanande att produ-
cera statistik som är noggrannare än statistiken över 
flyttningsrörelsen och där den statistiska enheten är 
en utlandsfinländare. En finsk medborgare som bor 
utomlands har uppdaterade uppgifter i befolkningsda-
tasystemet endast om personen själv ser till att anmä-
la om eventuella ändringar. Systemet innehåller allt-
så information som statistikmyndigheten inte kan ha 
kontroll över och som den inte heller kan vara med 
om att påverka.  

Utöver Statistikcentralens statistik över flyttningsrö-
relsen finns det också andra källor som anger informa-
tion om utlandsfinländare. Befolkningsregistercentra-
len ger i samband med riksdags-, president- och Euro-
paparlamentsvalet ut en statistik över röstberättigade 
finländska medborgare som bor stadigvarande utom-
lands. Migrationsinstitutet upprätthåller ett migrations-
register som hjälper både finländska släktforskare som 
söker information om i sina släktlinjer och emigranter-
nas ättlingar som bejakar sina finska rötter.  

Befolkningsregistermyndigheterna i Finland, i likhet 
med andra stater, upprätthåller befolkningsregistersys-
temet genom att kontinuerligt uppdatera information om 
demografiska förändringar som sker bland landets be-
folkning. Också utlandsfinländarnas befolkningsregis-
teruppgifter registreras hos registermyndigheten i det 
land där de har sin hemvist. Därför bör myndigheterna 
i första hand ta kontakt med statistikmyndigheten i det 
land som man vill få information om utlandsfinländar-
na från. Olika länder har sina egna bestämmelser om 
överlåtelse av uppgifter. 

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet konstaterar att utö-
ver migration hör insamling av statistik om ut-
landsfinländarna inte till Statistikcentralens upp-
gifter. Vill man få information som baserar sig på 
befolkningsregistrets uppgifter, bör man kontakta 
det landets nationella statistikbyrå som förfrågan 
gäller. Också utlandsfinländarnas befolkningsre-
gisteruppgifter bör vara uppdaterade och finnas 
hos den statistikmyndighet där de har sin hem-
vist. 

35. Finländarna ska få uppehålls-
tillstånd i Turkiet på lika villkor 
med övriga EU-medborgare

Finska medborgare kan vistas i Turkiet upp till tre må-
nader utan visum. Efter det kräver de turkiska myn-
digheterna antingen visum eller uppehållstillstånd. Kra-
vet på visum beror också på personens nationalitet. Till 
exempel norska medborgare ska alltid ha visum när 
de reser till Turkiet.  

En visumfri vistelse i Turkiet räknas alltid från det 
ankomstdatum som står i passet. Därmed inleds en 
ny tremånadersperiod alltid då personen lämnar lan-
det och anländer på nytt till Turkiet. 

Turkiet bestämmer självständigt eller bilateralt med 
ett annat land om reglerna i anslutning till ankomst till 
landet och vistelse i landet. Det finns vissa skillnader 
även mellan EU-länder. Vissa EU-medborgare kan få 
visum vid ankomst till landet, andra måste skaffa visum 
redan i förväg från Turkiets ambassad i det egna landet. 

Detsamma gäller avgifterna för uppehållstillstånd. 
Utlänningspolisen i Turkiet har meddelat att uppehålls-
tillstånd är desamma för alla EU-medborgare. Den slut-
giltiga avgiften för ett uppehållstillstånd bestäms så att 
en person som söker uppehållstillstånd för första gån-
gen ska utöver själva tillståndet betala också ett vis-
st grundpris. Efter detta betalar man för varje månad 
som uppehållstillståndet är i kraft. 

När utlandsfinländare i Turkiet och Finlands am-
bassad i Ankara gjorde förfrågningar om saken, fram-
kom det att vissa EU-länder har slutit särskilda avtal 
med Turkiet om avgifter för uppehållstillstånd. För des-
sa länders medborgare är uppehållstillståndsavgifter-
na i synnerhet för längre uppehåll betydligt lägre än för 
många andra EU-medborgare. 

Den finländska praxisen för uppehållstillstånd ba-
serar sig på principen att uppehållstillståndsförfarandet 
och -avgifterna är desamma för alla medborgare från 
tredje länder oberoende av nationalitet. På grund av 
detta är det svårt för Finland att i enlighet med princi-
pen om ömsesidighet börja förhandla med Turkiet om 
en sänkning av uppehållstillståndsavgifterna.  

För tillfället är situationen den att p.g.a. de höga 
avgifterna har endast en liten del av finländarna som 
vistas i Turkiet uppehållstillstånd. Största delen gör 
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hellre en utlandsresa till Turkiets grannländer för att få 
en stämpel i sitt pass och kunna börja en ny visumfri 
period från noll. Systemet upplevs orättvist – i synner-
het därför att vissa EU-länder har kunnat förhandla sig 
till förmånligare avtal än andra. Detta leder till att EU-
medborgarna hamnar i en ojämlik ställning i förhållan-
de till ett tredje land. 

Turkiet har ingått ett partnerskap för anslutning med 
EU. Detta innebär att EU har inlett en process om Tur-
kiets eventuella anslutning till EU och satt upp vissa 
mål för anslutningen. Anslutningsförhandlingarna in-
leddes i oktober 2005. Tidtabellen för Turkiets med-
lemskap är ännu öppen men det kommer att ta 10–20 
år innan Turkiet blir medlem i EU. 

EU utvecklar sitt konsulära samarbete hela tiden. 
Först och främst har samarbetet koncentrerat sig på 
ökat skydd för EU-medborgare i krissituationer och rät-
ten att få konsulära tjänster från ett annat EU-land om 
det egna landet saknar egen representation. EU-län-
dernas konsulära myndigheter samarbetar i många län-
der och träffas regelbundet på s.k. EU-möten för kon-
sulära ärenden. Den ojämlika situation som råder i Tur-
kiet gällande uppehållstillstånd har också tagits upp på 
EU-ländernas möten för konsulära ärenden i Ankara. 

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet framlägger att inri-
kesministeriet och de finländska invandrarmyn-
digheterna inleder förhandlingar med de Turkiet 
om att sänka finländarnas uppehållstillståndsav-
gifter till samma nivå med de övriga EU-länderna.  

Utlandsfinländarparlamentet framlägger att 
de som ansvarar för konsulära ärenden på Fin-
lands ambassad i Ankara tar upp frågan om fö-
renhetligandet av EU-medborgarnas uppehållstill-
ståndsavgifter på EU-ländernas möte för konsulä-
ra ärenden i Turkiet.  

36. Hangös betydelse för emigration 
från Finland genom tiderna

Den nya markanvändnings- och bygglagen (MBL) trä-
dde i kraft år 2000. Den styr planeringen av område-
sanvändningen och byggandet i kommunerna. Dessu-
tom främjar den bevarandet av kulturmiljön. MBL ut-
går från att kulturhistoriska värden inte får utplånas.

Enligt ett utlåtande som Hangö museum har gett 
har alla byggnader som har anknytning till emigration 
identifierats och deras användning och ägandeförhål-
landen är kända. Finlands Ångbåt Aktiebolaget lät upp-
föra emigranthotell och emigrantkontor på Bulevarden i 
Hangö. Båda är i privat ägo och skyddade, liksom även 
de ryska judarnas emigranthotell på Nycandersgatan. 
Byggnaderna har skyddats i detaljplanen. Järnvägs-
stationen som fanns vid salutorget förstördes i andra 
världskriget. Ab Granits f.d. sliperibyggnad vid Östra 
hamnens väststrand är i statliga Senatfastigheters ägo. 

Byggnaden har hyrts ut för affärs- och restaurangverk-
samhet samt som lagerutrymme. Vid sidan om smör-
magasinet vid Västra hamnen hör också sliperibygg-
naden till Museiverkets inventering Byggda kulturmil-
jöer av riksintresse (RKY) från 2009.  

RKY är Museiverkets inventering som genom stat-
srådets beslut av den 22 december 2009 har fr.o.m. 
1.1.2010 tagits med som inventering för den byggda 
miljön i enlighet med det som avses i markanvänd-
nings- och bygglagens riksomfattande mål för områ-
desanvändningen. De objekt som tagits med i inven-
teringen skapar en helhetsbild över vår byggda miljö 
och dess utveckling ur ett historiskt perspektiv. RKY styr 
områdets detaljplanering så att bevarandet av områ-
det utgörs utgångspunkten för all planläggning. Frågor 
som gäller bevarandet av miljön samt omfattningen av 
förändringarna löses genom planläggning.  

I enlighet med markanvändnings- och byggförord-
ningen ska den regionala närings-, trafik- och miljöcent-
ralen (NTM) och Museiverket eller landskapsmuseet 
alltid ge ett utlåtande om ett general- eller detaljplane-
förslag som gäller ett område i RKY-inventeringen. När 
byggnadstillsynsmyndigheten behandlar en ansökan 
om rivningslov som gäller en kulturmiljö av riksintres-
se, ska den alltid försäkra sig om att rivningen inte in-
nebär att traditions- eller skönhetsvärden eller andra 
värden som ingår i den byggda miljön förstörs. Kom-
munen ska också underrätta NTM-centralen om alla 
rivningslov. NTM-centralen styr, stödjer och följer upp 
kommunernas planläggning och byggande. Den fat-
tar också beslut i enlighet med byggnadsskyddslagen 
och främjar på olika sätt vården av kulturområden in-
om dess verksamhetsområde. Hangö hör till Nylands 
NTM-centrals verksamhetsområde. 

Genom miljöministeriets beslut grundades en na-
tionell stadspark i Hangö våren 2008. Genom beslu-
tet tryggar man att den enastående kultur- och natur-
miljön i Hangö bevaras som en så enhetlig helhet som 
möjligt. Målet är också att lyfta fram stadens säregna 
förhållanden som en högklassig och trivsam boende-
miljö och turistmål. De ovan nämnda byggnaderna har 
anknytning till stadens förflutna som ”emigrantstad”. 
Bestämmelser om den nationella stadsparken i Han-
gö ges i skötsel- och nyttjandeplanen som godkänns 
vid miljöministeriet.  

I Hangö har byggnader med anknytning till emigra-
tion skyddats genom planläggning. Hangö museum 
har planer på att öppna en utställning om stadens his-
toria. I utställningen ska enligt planerna också ingå en 
omfattande avdelning om emigration. Besökarna har 
möjlighet att genom en upplevelserik guidning göra en 
spännande tidsresa in i emigrationens historia. Han-
gö stads turistbyrå ordnar redan nu guidade promena-
der som går under namnet ”I emigranternas fotspår”.  

Invånarna och de lokala företagarna i Hangö har 
en positiv inställning till att bevara spår av emigratio-
nens historia. De lokala invånarna har även lyft fram 
tanken om att rusta upp och återställa vågbrytaren vid 
Västa hamnen och promenadbron till sin forna glans. 
Enligt planen skulle man på muren av stenblock från 
1903–08 som fungerar som vågbrytare ingravera de 
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emigranters namn, hemort och avresedatum som via 
Hangö emigrerade ut till världen. På Ellis Island i New 
Jersey i USA finns en motsvarande mur som många 
ättlingar till emigranter besöker.  

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet konstaterar att de 
byggnader i Hangö som har anknytning till emig-
reringen har antingen skyddats i detaljplanen 
eller hör till Museiverkets inventering Byggda kul-
turmiljöer av riksintresse (RKY) från 2009. Alla ob-
jekt är också en del av den nationella stadsparken 
i Hangö. Därmed har bevarandet av området och 
byggnaderna med anknytning till emigration tryg-
gats.  

Utlandsfinländarparlamentet förhåller sig 
mycket uppmuntrande till vågbrytarprojektet i 
Hangö samt till Hangö museums planer på att öp-
pna en historisk utställning där också emigratio-
nen lyfts fram.  Utlandsfinländarparlamentet vä-
djar till utbildnings- och kulturministeriet för att 
det ska bevilja understöd för projekten.  

Utlandsfinländarparlamentet uppmanar alla 
intresserade utlandsfinländska samfund att ut-
forska vilka samarbetsmöjligheter det finns t.ex. 
inom ramen för olika projekt som handlar om emi-
grationens historia i Hangö. 

37. Att skydda ordet ”sauna” (bastu) 

Ordet ”sauna” (bastu) har sedan Mikael Agricolas (1510 
- 1557) tider hört till det finska skriftspråket. Också i 
många andra språk använder man ordet som ett lånord 

från finskan. Det är ett allmänt begrepp som spridits 
över hela världen och med vilket man menar en bygg-
nad eller ett rum som eldas upp och där man kan ba-
da och tvätta sig.  

Eftersom ”sauna” är ett gemensamt ord för alla, är 
det inte möjligt att skydda ordet officiellt. Endast för 
produkter är det möjligt ansöka om ett nationellt och 
internationellt skydd av varumärke. Ett varumärke kan 
bestå av vilket tecken som helst som kan återges gra-
fiskt. Det är ett kännetecken som näringsidkaren an-
vänder för att skilja de varor eller tjänster som han eller 
hon tillhandahåller från andras. I Finland skyddas va-
rumärken genom att de registreras hos Patent- och re-
gisterstyrelsen.  

I EU finns ett system för namnskydd för livsmedel 
och jordbruksprodukter. Avsikten är att skydda etable-
rade namn på livsmedel och jordbruksprodukter från 
missbruk och billigare imitationer. Namnskyddssyste-
met har varit i kraft sedan 1993. Skyddet innebär en 
garanti för att produktens ursprung, råmaterial och till-
verkningsmetoder är kända. Av finländska produkter 
njuter följande produkter EU:s namnskydd: Lapin Po-
ros kött, mandelpotatisen Lapin Puikula, pirogen Kai-
nuun rönttönen, karelska piroger, kalakukko (limpa 
med inbakad fisk) samt sahti. För andra än livsmedels- 
och jordbruksprodukter finns inte motsvarande namns-
kyddssystem inom EU. 

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet konstaterar att skyd-
dandet av ordet ”sauna” inte hör till dess verk-
samhetsområde. Suomen Saunaseura ry (Fin-
lands bastusällskap) uppmanas sprida informati-
on om bastuns grundläggande karaktär. 

VI RESOLUTIONER OM SENIORFRÅGOR

38. Reducerade bastrygghetspensioner
från Finland och Sverige

I Sverige har personer som fyllt 65 år och som har 
låg inkomstrelaterad pension eller ingen pension alls 
rätt att få garantipension. För att få full garantipension 
ska man ha bott i Sverige i fyrtio år. Pensionsbeloppet 
minskar vid kortare bosättningstid och i takt med att 
den inkomstrelaterade pensionen stiger. För personer 
födda 1937 eller tidigare gäller särskilda bestämmel-
ser som innebär att deras pensioner baserade på ar-
betsmarknadsavtal, så kallade arbetsmarknadsförsä-
kringar, beaktas vid uträkningen av garantipensionen.

I Finland avser systemet med folkpension att tryg-
ga en minimiförsörjning för pensionstagare som på 
grund av kort arbetskarriär eller låga inkomster har li-
ten arbetspension eller inte har någon rätt alls att få 
arbetspension. Den som har bott fyrtio år i Finland i 

16–65 års ålder har rätt att få full folkpension. Vid kor-
tare tid anpassas pensionsbeloppet till bosättningså-
ren. Full folkpension är 584,13 euro för ensamstående 
och 518,12 euro i månaden (2010) för den som lever 
i äktenskap eller är sambo. Bara den som inte har in-
komster från arbetspension eller arbetspension till ett 
sammanlagt belopp om högst 51,54 euro i månaden 
kan få full pension. Om beloppet är högre minskar fol-
kpensionen. Inkomstgränsen för när folkpension inte 
alls betalas ut går vid 1 207,38 euro i månaden för en-
samstående och 1 075,30 euro i månaden för den som 
lever i äktenskap eller är sambo. 

Enligt EU:s förordning om social trygghet kan pen-
sion som baserar sig på egen bosättnings- eller för-
säkringsperiod inte beaktas som inkomst när en lika-
dan förmån räknas ut i en annan EU-stat. Folkpensi-
on från Finland betraktas som en likadan förmån som 
arbetspension och grundpension eller garantipension 
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motsvarande Finlands folkpension från en EU-/EES-
stat. I förklaringen till förordningen har alla EU-stater 
uppgett vilka av sina pensioner som förordningen ska 
tillämpas på. Sverige anger tjänste- och fondpensio-
ner (inkomstpension, tilläggspension, premiepension, 
inkomstrelaterad sjukersättning, aktivitetsersättning 
och den tidigare ATP-pensionen) och garantipension 
(garantipension, garantiersättning och tidigare folkpen-
sion och pensionstillskott).  När folkpension från Fin-
land räknas ut, beaktas alla andra pensioner från Sve-
rige som inkomst utom dessa. Följaktligen minskar fol-
kpensionen från Finland om man har svensk pension 
som grundar sig på arbetsmarknadsavtal, till exempel 
AMF-pensioner (AGS-, SAF- och LO-pensioner), pen-
sioner från ITP-industrin, pension för handelsanställ-
da, statliga (SPV-pensioner) eller kommunala (KPA-
pensioner) pensioner.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet ber social- och häl-
sovårdsministeriet förhandla med det svenska 
socialdepartementet om möjligheterna att på ett 
skäligare sätt beakta svenska pensioner basera-
de på arbetsmarknadsavtal (arbetsmarknadsför-
säkringar), när folkpension och garantipension 
för personer födda 1937 eller tidigare räknas ut.

39. Beskattningen av utlandsfinländare

Sedan 2006 har pensionen för personer som är sta-
digvarande bosatta utomlands och begränsat skatts-
kyldiga beskattats progressivt enligt skattemyndighe-
tens procentsats för förskottsinnehållningen. Sedan 
dess har skattesatsen, avdragen samt deklarations- 
och beskattningsförfarandet varit desamma som för 
pensionstagare bosatta i Finland. Alla skatter som tas 
ut i Finland av pensionstagare bosatta utomlands går 
till staten trots att den genomsnittliga skattesatsen för 
alla kommuner (18,98 % 2010) är den kalkylmässiga 
grunden. Kommunalskatten tillämpas för att skattebe-
loppet ska var detsamma som för pensionstagare bo-
satta i Finland. Om man inte tillämpade en kalkylmäs-
sig kommunalskatt, skulle de begränsat skattskyldiga 
betala betydligt mindre skatt än de som är bosatta i Fin-
land. Följaktligen vore beskattningen inte neutral. Den 
nationella skattelagstiftningen i Finland bygger på att 
skattskyldiga som är bosatta i Finland ska behandlas 
jämlikt och lika i överensstämmelse med grundlagen.

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland har behand-
lat beskattningen av personer bosatta utomland i mål 
HFD 2007:34. Domstolen begärde förhandsavgöran-
de i målet av Europeiska gemenskapernas domstol (C-
520/04) som yttrade bl.a. följande:

”31. Domstolen slår därmed fast att då den pensi-
on som betalas ut i Finland utgör hela eller nästan he-
la inkomsten för en i landet ej bosatt pensionär, såsom 
[namnet på personen], befinner denne sig när det gäl-
ler inkomstskatt i objektivt sett samma situation som 

pensionärer som är bosatta i Finland och som erhål-
ler en identisk pension.

32. En sådan skillnad i behandling som följer av 
den slags lagstiftning som den som är i fråga i målet 
vid den nationella domstolen kan endast motiveras om 
den är grundad på objektiva hänsyn och står i propor-
tion till det legitima syfte som eftersträvas med de na-
tionella bestämmelserna.”

I domen från den 1 september 2006 (C-520/04) 
motiverar domstolen sin ståndpunkt på följande sätt:

”18. Enligt domstolens rättspraxis gäller att ställ-
ningen som unionsmedborgare är avsedd att vara den 
grundläggande ställningen för medlemsstaternas med-
borgare så att medborgare som befinner sig i samma 
situation behandlas lika i rättsligt hänseende vid tilläm-
pningen av fördragets materiella bestämmelser, obero-
ende av nationalitet och med förbehåll för de uttryckli-
ga undantag som föreskrivs i det avseendet.

19. Till de situationer som omfattas av tillämp-
ningsområdet för gemenskapsrätten hör de som av-
ser utövandet av de grundläggande friheter som följer 
av fördraget, särskilt de som rör rätten att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier i 
enlighet med artikel 18 EG.

20. Eftersom en unionsmedborgare har rätt att i 
samtliga medlemsstater få samma behandling i rätts-
ligt hänseende som de medborgare i dessa medlems-
stater som befinner sig i motsvarande situation, är det 
oförenligt med rätten till fri rörlighet när en person i den 
medlemsstat där han är medborgare behandlas på ett 
mindre förmånligt sätt än vad som skulle ha varit fallet 
om han inte hade använt sig av de rättigheter i fråga 
om fri rörlighet som han har enligt fördraget.”

När högsta förvaltningsdomstolen behandlade mål 
HFD 2007:34, lämnade finansministeriet på begäran av 
domstolen ett yttrande. Där sägs det bl.a. att den direk-
ta beskattningen inte har harmoniserats inom Europeis-
ka gemenskapen. Även om området för direkt beskatt-
ning hör till medlemsstaternas behörighet måste med-
lemsstaterna likväl utöva sin behörighet med beaktan-
de av gemenskapsrätten och följaktligen avhålla sig 
från alla former av öppen eller dold diskriminering på 
grund av nationalitet, säger ministeriet vidare.

I skatteavtal mellan stater är rätten att beskatta in-
komster uppdelad mellan bosättningsstaten och käll-
staten. Om rätten att beskatta inkomster delvis eller helt 
förbehålls källstaten, ska bosättningsstaten undanrö-
ja dubbelbeskattning antingen genom en undantags-
metod eller genom en avräkningsmetod. Undantags-
metoden innebär att inkomsten undantas beskattning 
i bosättningsstaten och avräkningsmetoden att skatt 
som har betalats i källstaten dras av från skatten på 
samma inkomst i bosättningsstaten.  Om staterna i ett 
skatteavtal avtalar att en inkomst undantas beskattnin-
gen i bosättningsstaten, brukar de nästan undantags-
löst också avtala att bosättningsstaten får beakta den 
undantagna inkomsten i skatten på annan inkomst.

Motionerna gäller pensioner som betalas ut från 
Finland till Storbritannien, när pensionstagarna betalar 
Council Tax i Storbritannien. Enligt artikel 19.1 i skat-
teavtalet mellan Finland och Storbritannien (FördrS 
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2/1970) fördelas rätten att beskatta pensioner inom 
den privata sektorn på följande sätt:

”Om icke annat föranleds av bestämmelserna i 
punkterna 1 och 2 av artikel 20, skall pensioner och 
andra liknande vederlag samt livränta, som av en i av-
talsslutande stat bosatt person uppbäres med anled-
ning av tidigare anställning, beskattas endast i den-
na stat.”

Rätten att beskatta pensioner för offentliga uppd-
rag regleras på följande sätt i artikel 20.2:

”Vederlag och pensioner, som av Finland, dess loka-
la myndigheter eller offentligrättsligt samfund i Finland 
tillhöriga medel eller fonder erläggs till fysisk person på 
grund av tjänster som denne i egenskap av tjänsteman 
utfört för Finlands regering, dess lokala myndighet eller 
offentligrättsligt samfund, beskattas endast i Finland, 
förutom i det fall att den fysiske personen är medbor-
gare i Förenade Konungariket utan att samtidigt vara 
finsk medborgare.”

Enligt skatteavtalet mellan Finland och Storbritan-
nien är det som regel det utbetalande landet som har 
rätt att beskatta pensioner. I artikel 25.1 a avtalar län-
derna följande om eliminering av dubbelbeskattning:

av dubbelbeskattning:
”a) skall skatt i Finland, som påföres enligt finsk lag 

och i enlighet med detta avtal, direkt eller genom förs-
kottsinnehållning, inkomst eller beskattningsbar försälj-
ningsvinst, härrörande från källor i Finland (med undan-
tag av skatt på inkomst, för vilken erlägges dividend) 
avräknas från skatt, vilken i Förenade Konungariket 
påförts samma inkomst eller beskattningsbara försäl-
jningsvinst som den i Finland påförda skatten gäller;”

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet uppmanar utlands-
finländare bosatta i länder med skatteavtal att 
vända sig till skattemyndigheterna i den stat där 
de är bosatta och kräva att dubbelbeskattningen 
där elimineras i överensstämmelse med skat-
teavtalet. Samtidigt vill parlamentet påminna om 
att pensionstagare som är bosatta i EU har rätt 
att utnyttja de möjligheter att överklaga och göra 
framställningar som EU tillåter.

40. och 41. Hur arbetspension tjänas in

Sedan 1960-talet har villkoren för de inkomstrelate-
rade arbetspensionerna i Finland huvudsakligen ba-
serat sig på avtal som slutits med centralorganisatio-
nerna på arbetsmarknaden.  Avtalen har sedan inför-
livats i lagstiftningen av regering och riksdag. Mellan 
1961 och 1993 bekostade privata arbetsgivare arbets-
pensionerna ensamma. Därefter började man ta ut en 
arbetspensionsförsäkringspremie av arbetstagarna.

I Finland har alla löntagare och företagare ett arbet-
srelaterat pensionsskydd. I arbetspensionen ingår pen-
sioner från anställningar inom den privata sektorn och 
företagsverksamhet samt pensioner från anställning 

inom den offentliga sektorn. Före pensionsreformen 
2005 var pensionsskyddet för löntagare ordnat enligt 
lagen om pension för arbetstagare (APL), lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-
den (KAPL) och lagen om pension för konstnärer och 
särskilda grupper av arbetstagare (KoPL). APL och 
KAPL trädde i kraft den 1 juli 1962, men anställnin-
gar som gällde den 8 juli 1961 ingick i KAPL. Lagar-
na avsåg anställa hos privata arbetsgivare och KAPL 
gällde i vissa fall arbete inom den offentliga sektorn. 
Efter den 1 januari 1998 ingick inte bara KoPL-yrken 
i KoPL utan också kortvariga anställningar inom den 
privata sektorn. Vidare tjänades arbets- och tjänste-
pension in för varje anställning. Pensionen bestämdes 
dock enligt längd och lön för varje anställning. Anställ-
ningar före 23 års ålder beaktades vanligen inte. Den 
1 januari 2007 slogs APL, KAPL och KoPL ihop till en 
enda lag om pension för arbetstagare (ArPL). Samti-
digt trädde också en ny lag om pension för företagare 
(FöPL), en ny lag om pension för lantbruksföretagare 
(LFöPL) och en ny lag om sjömanspensioner (SjPL) 
i kraft. Anställda inom stat, kommun och kyrka hör till 
lagen om statens pensioner (StPL), lagen om pensi-
on för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstaga-
re (KTAPL) och pensionslagen för evangelisk-luthers-
ka kyrkan (KyPL). I slutet av 2006 upphävdes APL, 
KAPL, KoPL, FöPL, LFöPL och SjPL.

Reformen av arbetspensionerna trädde i kraft den 1 
januari 2005. Samtidigt ändrades bestämmelserna om 
villkoren för att få pension, hur pension intjänas och hur 
den räknas ut. Målet är att finländarna ska pensioner-
na sig senare och att ökningen i pensionskostnaderna 
därmed ska dämpas. Den fasta pensionsåldern 65 år 
avskaffades och i stället infördes en flexibel pension-
sålder 63–68 år. Bara den pension som tjänas in från 
och med 2005 räknas ut enligt de nya bestämmelser-
na. Före 2005 tjänade personer i åldrarna 23–65 år in 
pension och den räknades ut särskilt för varje anställ-
ning och företagsverksamhet. För tiden i arbete tjäna-
de man in 1,5 % per år av pensionslönen för varje ans-
tällning eller företagares pensionsarbetsinkomst. Pen-
sionslönen var ett medeltal för inkomsterna under ett 
visst antal år. Sedan 2005 tjänar man in arbetspensi-
on för arbete som utförs vid 18–68 års ålder. Pensio-
nen räknas ut på årsarbetsförtjänsten enligt åldersba-
serade procentsatser: 18–52 år 1,5 %, 53–62 år 1,9 % 
och 63–68 år 4,5 %. Som tid i arbete räknas bl.a. ar-
betslöshetstid, sjukskrivning, föräldraledighet, studier 
och barnavård och intjäningsprocenten är då 1,5 %.

Sedan 2008 har arbetspensionsförsäkringsbolagen 
inom den privata sektorn skickat ut arbetspensionsutd-
rag till personer bosatta i Finland som är i åldrarna 18–
67 år. Med utdragen är det lättare att följa upp hur pen-
sionen utvecklas. Utdraget har information om pensi-
on från anställning inom den privata sektorn och från 
företagsverksamhet och om sociala förmåner vid bl.a. 
studier. Däremot ger det ingen information om pension 
för anställning inom stat, kommun eller kyrka eftersom 
uppgifterna ännu inte har flyttats över till det gemen-
samma registret för arbetspensioner. Från och med 
2012 kommer också anställningar inom den offentliga 
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sektorn att ingå i utdraget. Med hänvisning till datasek-
retessen har inga utdrag skickats ut till utlandsfinlända-
re eftersom befolkningsdataregistret i Finland inte nöd-
vändigtvis har uppdaterade adressuppgifter.

Noggranna uppgifter om sitt pensionsskydd får man 
från sin egen arbetspensionsanstalt eller Pensionss-
kyddscentralen. Den egna pensionsanstalten är det 
försäkringsbolag som den sista arbetsgivaren anlita-
de. I arbetspensionsutdraget är pensionen för varje 
anställning enligt det gamla pensionssystemet uträk-
nat till och med 2004 och från och med 2005 för varje 
år. I utdraget ingår inga uppgifter om pension från den 
offentliga sektorn (stat, kommun eller kyrka), men det 
finns en anteckning om anställningstiden. För att per-
soner bosatta utomlands ska få ett utdrag måste de 
begära det skriftligt, bifoga bostadsadress och person-
beteckning och underteckna sin förfrågan personligen. 
En begäran om arbetspensionsutdrag kan skickas till 
00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Centralen 
har sekretesskyddade kort som man kan använda för 
förfrågan om arbetspension. De finns på till exempel 
pensionsbolagen, FPA och Finland-Samfundets infor-
mationstjänst. Dessutom kan man få arbetspension-
sutdrag med sina koder till en finländsk Internetbank 
antingen på det egna arbetspensionsförsäkringsbola-
gets webbplats eller på adressen 

www.tyoelake.fi. Det går att begära rättelse om det 
finns fel i utdraget eller om det saknas uppgifter. I la-
garna om pension inom den privata sektorn finns det 
en bestämmelse som säger att ansvaret för att utre-
da gamla uppgifter om anställningar inom privata sek-
torer successivt flyttas över från pensionsförsäkrings-
bolaget till den försäkrade.

I lagarna om pension om den offentliga sektorn finns 
det ingen bestämmelse om preskribering av pensions-
rätten eller om den försäkrades skyldighet att kontrol-
lera uppgifterna. Det är pensionsanstalterna inom den 
offentliga sektorn som på tjänstens vägnar utreder vil-
ka anställningar som ger rätt till pension. Eventuella fel 
och brister korrigeras fortfarande utan frister. Den som 
vill ha uppgifter om sin arbetspension inom offentlig för-
valtning kan skicka en förfrågan till Statskontoret eller 
Kommunernas pensionsförsäkring. Sedan 2010 är det 
Kommunernas pensionsförsäkring som har hand om 
kyrkans pensionsärenden. Enligt ett meddelande från 
finansministeriet har regeringen föreslagit att Kommu-
nernas pensionsförsäkring ska ta över behandlingen av 
frågor som gäller personkunders pensioner av Stats-
kontoret från och med den 1 januari 2011.

I EU/EES kan man i sin bosättningsstat fylla i en 
pensionsansökan för pension från alla andra länder i 
EU/EES där man har varit bosatt och arbetet. Pension-
sanstalterna i länderna utbyter information och kontrol-
lerar rätten till pension. I förekommande fall samordnar 
de pensionerna från flera länder. Den 1 maj 2010 trä-
dde en förordning om social trygghet (883/04) i kraft i 
EU och den gäller alla medborgare som omfattas av 
den sociala tryggheten i EU:s medlemsstater. Den har 
bestämmelser om pension, förmåner vid sjukdom och 
arbetslöshet, förmåner vid olycksfall i arbetet och ar-
betssjukdom och familjeförmåner. Förordningen avser 

att bl.a. skynda på pensionsansökningar när någon an-
håller om pension från flera EU-stater.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet tar inte ställning till 
själva motionen, men framhåller att pensionss-
kyddet och reformerna av det är bra och hel-
täckande ordnade i den finländska lagstiftningen. 
Arbetspensionsskyddet har funnits ända sedan 
1960-talet och efter pensionsreformerna kan pen-
sion tjänas in också under studietiden. Parlamen-
tet uppmanar alla utlandsfinländare att kontrolle-
ra sin rätt till pension i Finland, exempelvis gen-
om att begära ett arbetspensionsutdrag från Pen-
sionsskyddscentralen, och att uppdatera uppgif-
terna om sig själva i Finland. 

42. Åtgärder för att utveckla och 
bekosta arbetet med stödnätverk för 
äldre utlandsfinländare i Centraleuropa

I sitt svar på resolution 9 från 2000 (Bättre möjligheter 
att arbeta och praktisera i social och hälsovårdsbran-
schen) förklarar sig social- och hälsovårdsministeriet 
vara berett att stödja åtgärder som förbättrar möjlighe-
terna för anställda och studerande inom social- och häl-
sovårdsområdet att arbeta och praktisera på utlands-
finländska organisationer och vårdinrättningar. Sam-
tidigt påminner ministeriet om den ökande bristen på 
arbetskraft inom social- och hälsovården.

Utifrån tidigare resolutioner från utlandsfinländar-
parlamentet startade Finland-Samfundet 2004 ett prak-
tikprogram inom social- och hälsovården (YH) i samar-
bete med Centret för internationell mobilitet och inter-
nationellt samarbete CIMO. Syftet är att ge äldre ut-
landsfinländare möjlighet att få praktikhjälp på finska 
eller svenska och att på så sätt medverka till deras väl-
befinnande. Praktikanterna är socionom- eller hälso-
vårdsstuderande och de ska ha studerat minst ett år.  
Praktiktiden får räknas in i studierna och det betyder 
att läroanstalten övervakar praktiken. Det i sin tur fö-
rutsätter att praktikanterna har en kvalificerad handle-
dare som i förekommande fall kan ha kontakt med lä-
roanstalten. Praktiktiden på seniorhemmen pågår mel-
lan tre och sex månader. Praktikprogrammet har finan-
sierats av högskolenheten vid undervisnings- och kul-
turministeriet. Beloppet har varit 60 000 euro om året 
och det har gett ungefär tjugo studerande årligen möj-
lighet att praktisera inom äldrevården för utlandsfin-
ländare. Dessutom har CIMO skjutit till medel och 2009 
kunde totalt 31 praktikperioder genomföras.

Läroanstalterna inom social- och hälsovård har ock-
så egna bilaterala program för praktik på utländska ål-
derdomshem och till exempel utlandsfinländska orga-
nisationer som tillhandahåller seniortjänster. De krä-
ver att praktikplatsen har en kvalificerad handledare 
för praktikanterna.
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Vid sessionen 2005 godkände utlandsfinländarpar-
lamentet följande resolution: ” Utlandsfinländarparla-
mentet framhåller att en fortsatt finansiering av diver-
se existerande projekt med utlandsfinländska senio-
rer, måste tryggas så att de kan utvidgas till att om-
fatta utlandsfinländska organisationer på ett så om-
fattande sätt som möjligt. Därtill uppmanas presidiet 
och sekretariatet att fortsätta utreda samarbetsprojekt 
och kanaler för finansieringsmöjligheter.” Utifrån det-
ta har presidiet och sekretariatet arbetat för att bygga 
upp eller få en fortsättning på seniorarbetet bland ut-
landsfinländska seniorer och praktikprogrammen inom 
äldrevården – och arbetet fortsätter.

I statsunderstödslagen (688/2001) ingår det bes-
tämmelser om grunder och förfaranden som ska iakttas 
när statsunderstöd beviljas. Med statsunderstöd avses 
i lagen finansiering med karaktären av stöd som bevil-
jas för att understödja en viss verksamhet eller ett visst 
projekt. Enligt 1 § ska lagen också tillämpas på statsun-
derstöd som beviljas för att användas utanför Finland.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet uppmanar presi-
diet och sekretariatet att utreda vilka möjligheter 
det finns att få medel för och att genomföra ar-
bete bland äldre utlandsfinländare. Parlamentet 
ber social- och hälsovårdsministeriet ta hänsyn 
till behoven bland äldre finländare som är bosat-
ta utomlands.

43. Vårdkedja för pensionärer

I Finland är det kommunerna som är skyldiga att ord-
na offentlig hälso- och sjukvård och de bekostar ser-
vicen med skatter som de tar ut av invånarna. Staten 
bidrar till social- och hälsovårdskostnaderna genom 
systemet med statsandelar. Den sociala tryggheten i 
Finland är bosättningsbaserad och den inbegriper alla 
som är stadigvarande bosatta här. När man flyttar inom 
EU flyttar rätten till social trygghet till den nya bosätt-
ningsstaten. I enlighet med EU:s förordning om social 
trygghet ersätter finska staten sjukvårdskostnader för 
pensionärer som är bosatta i en EU-stat, om de som 
pensionärer har flyttat till en EU-stat där de inte har rätt 
att få pension. De måste då betala en sjukvårdsavgift 
i Finland som är 1,64 % av den beskattningsbara in-
komsten vid kommunalbeskattningen. Sjukvårdsav-
giften tas också ut när rätten att beskatta pensionen 
genom skatteavtal har överförts på bosättningsstaten 
(Frankrike, Portugal, Spanien). Det beror på att sjukför-
säkringspremien är en avgift av skattekaraktär som är 
undantagen skatteavtalen. EU-staterna ordnar sin so-
cial- och hälsovård inom ramen för sin nationella lags-
tiftning om social trygghet.

I början på 1980-talet införde Finland bestämmelser 
om stöd för närståendevård. Bestämmelserna ingick i 

socialvårdslagen (710/1982) och förordningen om stöd 
för närståendevård (318/1993). Den nya lagen om stöd 
för närståendevård (937/2005) trädde i kraft den 1 ja-
nuari 2006. Stödet är en lagstadgad socialtjänst som 
kommunerna ordnar inom ramen för sina anslag. ”Syf-
tet med lagen är att främja genomförandet av närs-
tåendevården i enlighet med den vårdbehövandes bäs-
ta genom att trygga tillräckliga social- och hälsovård-
stjänster samt kontinuiteten av vården. Stödet för närs-
tåendevården är en helhet som innehåller nödvändig 
service för den vårdbehövande samt vårdarvode, le-
dighet och stödtjänster för närståendevårdaren.” (Stö-
det för närståendevård. Handbok för kommunala bes-
lutsfattare. Social- och hälsovårdsministeriets hand-
böcker 2005:31. Helsingfors 2006). Stödet för närs-
tåendevård ges ut för att de vårdbehövande ska klara 
sig i hemförhållanden. Kommunen kan betala ut vår-
darvode också när den vårdbehövande och vårdaren 
bor i sommarstugan eller gör en kortare utlandsresa.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet tar inte ställning 
till själva motionen, men framhåller att stöd för 
närståendevård kan betalas ut för tillfällig vistel-
se utomlands och att pensionärer som är stadig-
varande bosatta utomlands på grundval av EU:s 
förordning om social trygghet kan få social- och 
hälsovård i sin nya bosättningsstat på samma vill-
kor som pensionärerna i den staten. Den typ av 
äldrevård för utlandsfinländare som är grundtan-
ken i motionen främjas redan nu utifrån gällande 
resolutioner om frågan.  

44. Stöd till senior- och vårdhem 
för finländare ute i världen

Vid sessionerna 2005 och 2007 antog utlandsfinländar-
parlamentet resolutioner om vård för utlandsfinländska 
seniorer och finansieringen av den. Både presidiet och 
sekretariatet arbetar för att målen i resolutionerna ska 
kunna uppnås. Den senaste resolutionen om tryggad 
finansiering för seniorhus för utlandsfinländare är från 
sessionen 2007: ”Utlandsfinländarparlamentet uppma-
nar presidiet och sekretariatet att utreda möjligheterna 
till att inkludera anslaget för seniorhemmen och finsks-
pråkig åldringsvård för utlandsfinländska seniorer i den 
årliga statsbudgeten. Samtidigt uppmanar utlandsfin-
ländarparlamentet de utlandsfinländska gemenskaper-
na till att på eget initiativ utreda möjligheterna till finan-
siering av åldringsvården i det land där de är bosatta.”

För att garantera stöd från Finland bör anslaget för 
seniorhemmen ingå i den årliga statsbudgeten. Detta 
för att till exempel Penningautomatföreningen, som i 
Finland stöder projekt för att bygga seniorhem och be-
viljar medel för att driva dem, vanligen inte ger stöd till 
projekt utanför Finland.
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I de flesta fall är seniorhemmen, Finlandshemmen, 
resultatet av de utlandsfinländska organisationernas 
egna ansträngningar. Vissa av hemmen får bidrag från 
det land där de finns, men ofta är villkoret att också an-
dra än finländare beaktas när de boende väljs.

VII RESOLUTIONER OM SOCIALA FRÅGOR

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att fins-
ka staten i förekommande fall ger engångsstöd, 
särskilt till de utländska ålderdomshem där det 
finns krigsveteraner, krigsinvalider och lottor från 
Finland.

45. FN:s internationella konvention 
om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning

FN:s generalförsamling antog den 13.12.2006 en in-
ternationell konvention som gäller rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning. Denna konvention 
bidrar till att öka rättigheterna för personer med funk-
tionsnedsättning och samtidigt undanröjs hinder, så att 
även personer med funktionsnedsättning kan åtnjuta 
mänskliga rättigheter. Samtidigt godkändes det frivilli-
ga protokollet där personer med funktionsnedsättning 
ges rätt att lämna in klagomål till FN, om deras rättighe-
ter kränks. Finland undertecknade både konventionen 
och det frivilliga protokollet den 30 mars 2007. För att 
konventionen ska kunna ratificeras, krävs det emeller-
tid ändringar i lagstiftningen inom förvaltningsområdet 
för social- och hälsovårdsministeriet samt inrikesminis-
teriet. Ratificeringen har inletts i Finland. Det har an-
setts att skälet till att ratificeringen försenats är att lags-
tiftningen i Finland inte motsvarar kraven i FN-konven-
tionen om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning bl.a. i fråga om lagen om hemkommun och 
lagstiftningen om tvångsmedel. I Finland finns det in-
te heller något sådant nationellt system för uppföljning 
och tillsyn där kraven i konventionen uppfylls. Sverige 
och Danmark har redan ratificerat konventionen i lik-
het med EG i november 2009.

Grundlagsutskottet i Finlands riksdag anser att det 
är viktigt att verkställande åtgärder vidtas utan dröjs-
mål på hemmaplan i syfte att göra det möjligt att ratifi-
cera denna konvention och det tillhörande protokollet.

Konventionen och protokollet trädde i kraft interna-
tionellt den 3 maj 2008.

Lagarna är olika i olika länder, vilket kommer att in-
nebära att följdverkningarna av att konventionen ratifi-
ceras är olika i olika länder.

Ytterligare information finns på UN Enable – FN:s 
nätsidor om tillgänglighet, där man kan se vilka stater 
som har ratificerat konventionen och det frivilliga pro-
tokollet, se www.un.org/disabilities

Det finländska utrikesministeriet hanterar ratifice-
ringsprocessen i Finland, se www.formin.fi

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet och Finland-Sam-
fundet uppmanas hjälpa Sverigefinska Synskada-
deförbundet att sprida information om FN:s inter-
nationella konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning samt att sprida infor-
mation om att Sverigefinska Synskadadeförbun-
det är en utlandsfinländsk intresseorganisation 
för synskadade i Sverige.

46. Arvsskatt

Exemplet i motionen handlar om en finsk-tysk familj i 
Bremen med två syskon, det ena av dem bosatt i Fin-
land och det andra i Tyskland. Då den ena föräldern 
eller båda föräldrarna i familjen dör, kan det syskon som 
bor i Finland få en skattefri arvsandel på 20 000 eu-
ro och det syskon som bor i Tyskland 200 000 euro (= 
priset på en lägenhet med en storlek på cirka 80 m2). 
Enligt motionen skulle man kunna korrigera detta gen-
om att avtala om ärendet länderna emellan på så sätt 
att ärendet hanteras i det land där arvet utfaller till be-
talning, och personer med dubbelt medborgarskap 
skulle behandlas som medborgare i det berörda lan-
det. Eftersom varje land har en specifik skatteautono-
mi, skulle denna lösning inte innebära att beskattnin-
gen måste ändras.

Finansministeriets tolkning av ärendet: 
1. De olika staterna håller strikt fast vid sin beskatt-
ningsmässiga suveränitet. Inom gemenskapens områ-
de har man gjort undantag från detta i fråga om många 
indirekta skatter. De indirekta skatterna har harmonise-
rats för att främja den gemensamma inre marknaden. 
När det gäller direkt beskattning begränsas harmoni-
seringen till företagsbeskattningen. Däremot omfattas 
skatt på inkomster och arv inom ramen för personbes-
kattningen inte alls av harmoniseringen.

2. Staterna kan avtala sinsemellan om fördelningen 
av beskattningsrätten i bilaterala skatteavtal. Finland 
har slutit sådana avtal med flera tiotals länder i fråga 
om inkomstbeskattning. I dessa avtal är utgångspunk-
ten den att man undviker att beskatta samma inkomster 
i två länder. I fråga om arvsbeskattningen har Finland 
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slutit endast några få avtal. Det viktigaste av dessa är 
skatteavtalet som har slutits mellan de nordiska län-
derna. Däremot kan länderna inte få beskattningsrätt 
med hjälp av skatteavtal, utan beskattningsrätten kan 
fungera endast på grundval av den nationella skatte-
lagstiftningen i respektive land.

3. Systemen för arvsbeskattning är olika. I ett så 
kallat skattesystem med arvsandelar beskattas arvta-
garen för arvet. Denna typ av skattesystem tillämpas i 
Finland. Det skulle inte alls passa in i detta system att 
skatten betalas till det land från vilket arvet mottas, om 
landet ifråga inte är arvtagarens bosättningsland. I vis-
sa länder såsom i Storbritannien tillämpas ett system 
med kvarlåtenskapsskatt. Där beskattas dödsboet. In-
om ramen för ett sådant system uppbärs skatten allt-
så i det land från vilket arvet mottas.

4. För att nå fram till det ovannämnda slutresulta-
tet borde de stater som tillämpar ett beskattningssys-
tem med arvsandelar vara beredda att sluta beskatta 
personer som bor inom dessa länders territorium i så-
dana fall där arvet har mottagits från utlandet. Detta 
är inte ett realistiskt antagande. För att ett sådant fik-
tivt system skulle bli meningsfullt, borde den stat där 
den avlidne bodde uppbära skatten. Detta antagande 
är inte heller realistiskt, eftersom många stater – som 
t.ex. Sverige – inte uppbär någon arvsskatt.

5. Denna ändring anses inte vara möjlig.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet beslutade att inte ta 
ställning till motionen.

47. Konsulärt förfarande vid förlust 
av identitetshandlingar

Om en finländsk medborgare råkar ut för ett rån el.dyl. 
utanför Europa och förlorar sina viktiga dokument som 
t.ex. passet, kreditkorten, pengarna med mera, leder 
detta till mycket stora praktiska problem, som vanligt-
vis leder till nya problem.

1. Att få ett pass från finländska myndigheter är svårt 
på grund av långa avstånd, siesta, helgdagar osv. och 
konsulerna är inte heller alltid anträffbara.

2. Vid de finländska ambassaderna är resurserna i 
allmänhet begränsade för att ge finansiellt stöd tillräck-
ligt snabbt i en sådan situation.

3. Utan pengar är det inte möjligt att ta sig till när-
maste polisstation för att göra en brottsanmälan och 
utan pengar kan man inte heller övernatta på något 
hotell.

4. De finländska myndigheterna kan ge finansiellt 
stöd endast genom att bevilja ett pass för hemlandet 
inför en enkel resa hem.

De finländska ambassaderna eller konsulaten kan 
i nödfall låna pengar med återbetalningsförbindelse 
åt brottsoffret. Kontrollen av låntagarens identitet ut-
gör vanligtvis inget hinder för sådan verksamhet. Om 

brottsoffret även har förlorat sina identitetshandlingar, 
behövs det specialarrangemang. I praktiken skulle den-
na möjlighet till lån innebära att de finländska ambassa-
derna och konsulaten borde ha en liten reservfond för 
detta ändamål. Man borde även överväga andra möj-
ligheter att bistå en person som har blivit rånad, t.ex. i 
form av transporter till polisstationen osv. Exempelvis 
Schweiz erbjuder sådan hjälp åt landets medborgare.

I utrikesministeriets kommentar till en motion som 
inlämnats inför 2007 års session i utlandsfinländarpar-
lamentet står det att finländska medborgare som tillfäl-
ligt vistas utomlands och utlänningar som stadigvaran-
de bor i Finland redan i nuläget mot en återbetalnings-
förbindelse kan få ”lån” inför hemresan från beskick-
ningen på grundval av den finländska lagen om kon-
sulära tjänster (498/1999), om det har konstaterats att 
personen ifråga befinner sig i ett utsatt läge. Personen 
som undertecknat återbetalningsförbindelsen förbinder 
sig att efter hemkomsten betala tillbaka de medel som 
”lånats” åt honom eller henne. Den berörda förbindel-
sen är utmätningsbar.

Personer som råkat ut för ett brott kan i brådskan-
de fall även vända sig till något företag som förmedlar 
pengar (Western Union, Forex el.dyl.).

Finansiellt bistånd till finländare som stadig-
varande bor utomlands är ett ärende som en-
ligt den aktuella lagstiftningen inte ingår i verk-
samhetsområdet för utr ikesförvaltningen. 
Det konsulära samarbetet mellan EU-länderna och EU-
institutionerna utvecklas kontinuerligt i synnerhet i frå-
ga om tredje länder.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att de fin-
ländska ambassaderna och konsulaten ska till-
handahålla olika möjligheter till bistånd åt såda-
na finländare som blivit offer för brott, t.ex. i form 
av transport och penninglån med återbetalnings-
förbindelse.

48. Justering av förmånerna 
för krigsveteranerna
 
I förmånerna för krigsveteraner ingår bland annat en 
kostnadsfri gravplats, dock inte i sådana fall där gravp-
latsen väljs från en annan kommun eller församling än 
den där den berörda personen senast varit registrerad. 
Denna förmån borde vara personlig och inte relaterad 
till kommunen, och krigsveteraner borde få en kost-
nadsfri sista viloplats i den kommun som de själva har 
valt ut, i synnerhet om det gäller en släktgrav. Samma 
förmån bör även gälla utomlands bosatta krigsvetera-
ner som önskar bli begravda i Finland.

Enligt § 6 moment 3 i begravningslagen kan befri-
else från avgifter beviljas åt veteraner även om grun-
derna för de avgifter som uppbärs inom ramen för be-
gravningsverksamheten i övrigt ska vara desamma för 
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alla dem som har rätt att bli gravsatta på den berörda 
församlingens begravningsplats.

Om församlingen beslutar att bevilja befrielse 
från avgifter åt veteranerna, kan församlingen i prin-
cip självständigt fastställa omfattningen av tillämp-
ningsområdet för befrielsen, bl.a. om avgiftsbefrielsen 
ska gälla endast sådana avlidna personer som enligt 
4 § i begravningslagen har rätt till en gravplats på den 
berörda församlingens begravningsplats.

Till exempel i Helsingfors församling får veteraner 
avgiftsfritt inlösa en gravplats, men de övriga kostna-
derna ska betalas. Dessa veteraner eller deras makar 
ska vid sid död vara registrerade i Helsingfors.

Sandudds begravningsplats är en av de begrav-
ningsplatser som tillhör församlingarna i Helsingfors. 
Där finns det en veteranlund som särskilt har utsetts 
för ändamålet. På de övriga begravningsplatserna finns 
det inte särskilda områden för veteraner, utan vetera-
nerna får en gravplats beroende på var det finns ledi-
ga platser. I de gamla släktgravarna begravs även ve-
teraner och deras makar. För dessa gravar ska de ef-
terlevande betala de övriga kostnaderna förutom för-
längningarna av besittningstiden, som är kostnadsfria 
för avlidna med veterantecken. Därför får man inga ve-
teranförmåner för fredade gravar.

I fråga om veteraner som bor utomlands har det fat-
tats särskilda beslut och då har de exempelvis fått en 
gravplats i veteranlunden i Sandudd. Varje församling 
fattar sina egna beslut om begravningsavgifter för ve-
teraner. Det finns redan stora skillnader mellan exem-
pelvis Vanda och Helsingfors.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att under-
visnings- och kulturministeriet undersöker de 
finländska krigsveteranernas möjligheter att få 
en kostnadsfri gravplats i Finland i den kommun 
som de berörda personerna själva önskar, oavsett 
vilken kommun som var deras senaste hemkom-
mun.

49. Social- och hälsovårdstjänster

I Europeiska unionen trädde den nya förordningen 
883/2004 om samordning av de sociala trygghetssys-
temen i kraft den 1.5.2010. Under den gångna vintern 
borde FPA ha anordnat ett informationstillfälle även på 
Costa Blanca om vilka personer som berörs av den-
na förändring.

Vuxendiabetes är en sjukdomsgrupp som hela ti-
den växer. Om sjukdomen inte behandlas eller om den 
behandlas dåligt, leder den till följdsjukdomar och ned-
satt funktionsförmåga samt ökande kostnader för sam-
hället. Nya GLP-analoger, dvs. nya diabetesläkeme-
del för typ 2- diabetes (exenatid Byetta/Lilly och lirag-
lutid Victoza/Novo Nordisk) är redan ersättningsbara i 
de flesta europeiska länder, bl.a. i Spanien. I Finland 

betalar patienterna dessa läkemedel helt och hållet 
själv. GLP-1-analoger, som har en klart definierad ställ-
ning vid behandling av typ 2-diabetes, är enligt rekom-
mendationerna en gängse behandlingsform vid sidan 
om rådgivning gällande sunda livsvanor samt veder-
tagna former av medicinering. I en europeisk barome-
terundersökning om diabetes hamnade Finland på 14. 
plats med knapp marginal före Litauen och Lettland. 
Finland har hamnat på efterkälken i fråga om behan-
dlingen av landets 500 000 diabetiker.

I Europeiska unionen trädde den nya förordningen 
883/2004 om samordning av de sociala trygghets-
systemen i kraft den 1.5.2010. Denna förordning er-
satte förordningen 1408/771. Förordningen medför-
de även förändringar i praxisen för hur det europeiska 
sjukvårdskortet utfärdas. Sådana pensionärer som sta-
digvarande bor i något EU-land och som mottar pen-
sionsutbetalningar endast från Finland har enligt den 
nya förordningen rätt att få ett europeiskt sjukvårdskort 
från Finland. Åt sådana personer som bor utomlands 
och som får pension från Finland beviljades detta kort 
ända till maj månad i den stat där de berörda perso-
nerna bodde.

På hösten 2009 började FPA utreda förhållandena 
för utomlands bosatta pensionärer genom att sända 
dem ett uppföljningsbrev. I samband med denna upp-
följning kontrollerade FPA om det garanterat är så att 
Finlands stat fortfarande har kostnadsansvar för deras 
sjukvård. I fråga om utomlands bosatta pensionärer för-
valtar FPA de sjukvårdskostnader som faktureras och 
betalas mellan olika stater.

De som har svarat på brevet om uppföljning av för-
hållandena och som på grundval av detta har rätt till 
ett europeiskt sjukvårdskort från Finland fick detta kort 
automatiskt i början av maj.

Utomlands bosatta pensionärer som har fått ett eu-
ropeiskt sjukvårdskort från Finland behöver också do-
kumentet ”Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland” in-
för sin vistelse i Finland, så att de kan utnyttja de of-
fentliga hälsovårdstjänsterna i Finland. Detta intyg pos-
tas tillsammans med det europeiska sjukvårdskortet till 
sådana personer som även har rätt till den europeiska 
sjukvård som beviljas av FPA. I apoteken accepteras 
inte detta intyg, men man kan ansöka om ersättning av 
FPA i efterskott gällande kostnaderna för sådana medi-
ciner som man köpt under en tillfällig vistelse i Finland.

Sådana finländska pensionärer som bor i Spanien 
berörs i huvudsak av denna ändring endast såtillvida 
att det europeiska sjukvårdskortet i praktiken beviljas av 
ett annat land. Ändringen gäller endast kortet ”Tarjeta 
Sanitaria Europea” dvs. det europeiska sjukvårdskor-
tet, som i fortsättningen kommer att beviljas av FPA till 
sådana pensionärer som stadigvarande bor i Spanien 
och som får pension endast från Finland. Finlands stat 
ansvarar för kostnaderna för deras sjukvård. Den nya 
förordningen om samordning av de sociala trygghets-
systemen i Europeiska unionen medför inga förändrin-
gar i praxis för beviljande av kortet ”Tarjeta de la Segu-
ridad Social”, dvs. det spanska sjukvårdskortet.

Ändringen gäller inte ännu sådana pensionärer 
som bor i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, 
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eftersom dessa länder börjar tillämpa den nya förord-
ningen tidigast år 2011. De pensionärer som bor i des-
sa länder använder även efter den 1.5.2010 det euro-
peiska sjukvårdskort som beviljats av deras respekti-
ve bosättningsland.

FPA håller på att utarbeta ett nytt europeiskt 
sjukvårdskort för sådana utlandsfinländare som bor 
i EU-länderna. Detta kort ska ersätta det nuvaran-
de europeiska sjukvårdskortet och intyget om rätten 
till vårdförmåner i Finland. Det nya kortet tas sanno-
likt i bruk i juli 2011. För att få sjukvård i de övriga EU-
länderna skulle man då kunna använda ett enda kort. 
Sjukvårdskortet i bosättningslandet kommer fortsätt-
ningsvis att utgöra varje EU-lands specifika nationella 
kort. FPA informerar pensionstagarna om det nya kor-
tet under vintern 2011.

FPA och Pensionsskyddscentralen anordnade tre 
publikevenemang i februari på den spanska Solkus-
ten. Över 400 finländare deltog i dessa evenemang.

Under hösten 2009 sände Finland-Samfundet rf. 
ett meddelande om ändringarna i förordningen om sa-
mordning av de sociala trygghetssystemen åt alla så-
dana spansk-finländska föreningar, organisationer, me-
dia samt representanter för Finland-Samfundet som 
fanns i dess register. Under de informationsdagar som 
anordnats av Finland-Samfundet och som riktades till 
personer som flyttar utomlands efter sin pensionering 
har det även informerats om ändringen, liksom även i 
Finland-Samfundets veckomeddelande och i det må-
nadsmeddelande som skickas till organisationerna, 
samt i medlemstidningen Finlandsbron. Information-
sarbetet fortsätter även framöver.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att FPA och 
Pensionsskyddscentralen samt de föreningar och 
organisationer som arbetar med utlandsfinlända-
re fortsätter att informera utlandsfinländare om 
viktiga socialskydds- och hälsovårdstjänster.

50. Sjukvårdsavtalet mellan Finland 
och Kanada bör utvidgas till 
att omfatta andra provinser än Québec

I socialskyddsavtalet mellan Finland och Kanada finns 
det inga bestämmelser gällande sjukvård. Endast om 
den berörda personen i Kanada är bosatt i Québec, kan 
det avtal som slutits med Québec tillämpas.

Mellan Finland och Québec har det avtalats om att 
ge sjukvård åt vissa grupper av personer i samband 
med en tillfällig vistelse. Sådana grupper är bl.a. per-
soner som tillfälligt arbetar i landet, utstationerade ar-
betstagare och studerande samt deras familjemedlem-
mar. Dessa personer får utnyttja hälsovårdstjänster på 
samma villkor som sådana personer som är bosatta i 
Finland. Detta system omfattar inte resenärer.

I fråga om kanadensiska patienter som kommer 
från andra håll än Québec och som måste söka vård 
i Finland tillämpas samma principer som tillämpas på 
sådana personer som kommit från ett land utan av-
tal. Avgiften som uppbärs av dessa patienter motsva-
rar de verkliga kostnaderna för vården. För patienter 
som kommer från Kanada (förutom Québec) är det of-
ta förmånligare att gå till ett helt privatägt sjukhus (t.ex. 
Mehiläinen) än att anlita ett sjukhus som tillhör den of-
fentliga sektorn.

På grundval av detta avtalsarrangemang behöver 
den person som får vård inte betala större patientav-
gifter än sådana personer som är bosatta i Finland. 
Övriga personer som tillfälligt kommer till Finland från 
Québec, exempelvis turister, kan få betala de verkliga 
kostnaderna för vården. Kostnaderna ersätts inte mel-
lan Finland och Québec.

Sådana personer som sänts från Finland till Qué-
bec för att arbeta där och som inte längre har socials-
kydd från Finland kan utnyttja den offentliga hälsovår-
den i Finland då de besöker landet. För övriga perso-
ner som kommer från Kanada är detta inte möjligt. Det 
är inte heller möjligt för studerande. De är tvungna att 
skaffa sig en privat sjukförsäkring.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att social- 
och hälsovårdsministeriet på nytt inleder förhan-
dlingar om ett sjukvårdsavtal mellan Kanada och 
Finland. Utgångspunkten för detta är att en lös-
ning av samma typ som den i Québec ska gälla al-
la sådana invånare i de kanadensiska provinserna 
som ingår i de avgränsade grupper av personer 
som fastställts i sjukvårdsavtalet, bl.a. studenter 
och utstationerade arbetstagare.

51. Ändring av tidsfristen 
för faderskapslagarna i Finland

Faderskapslagarna i Finland är bristfälliga och står i 
strid mot FN:s barnkonvention, där det sägs att ”varje 
barn har rätt att veta vilka föräldrarna är”.

Relaterar till ”fallet Ritva”, en flicka född 1939 som 
sändes till Sverige som krigsbarn. Hon hade hela li-
vet fått höra att ”fadern dog i kriget“. Efter moderns 
död fick hon veta namnet på den troliga fadern, och 
fann att han ännu levde. Han förnekade faderskapet 
men gick med på att lämna dna-prov, som visade att 
han verkligen var fadern. Om fadern inte frivilligt hade 
gått med på dna-testet finns enligt finländsk lag ingen 
möjlighet att gå vidare och få faderskapet rättsligt prö-
vat. En gammal femårsgräns sätter stopp för det, efter 
1981 var det omöjligt. Reglerna för hur faderskapsup-
pgifter införs i befolkningsregistret är också bristfälli-
ga. Om fadern i det ovan relaterade fallet hade vägrat 
underteckna ett faderskapserkännande, efter det att 
dna-provet otvetydigt bevisat faderskap, hade Ritva 
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ändå inte fått någon far i registret. Detta förhållande 
är högst otillfredsställande.

Lagen om faderskap ändrades den 1.10.1976. För 
barn som har fötts efter att denna lag trädde i kraft finns 
inte längre några tidsfrister som begränsar rätten att 
på nytt ta upp fastställandet av faderskapet.

Enligt den lag som trädde i kraft den 5.9.1975 kunde 
faderskap utredas endast om mannen frivilligt erkände 
sitt faderskap och om talan väcktes inom fem års tid.

I december 2009 tolkade hovrätten (HO 22.3.2005 
1049) emellertid lagen om faderskap annorlunda i sitt 
avgörande och hänvisade till ”Europeiska konventio-
nen om skydd för de mänskliga rättigheterna” samt 
bekräftade faderskapet för den berörda personen, som 
föddes före oktober 1976.

Ändringarna i den lag om faderskap som trädde i 
kraft i februari 2010 förtydligade bland annat de fin-
ländska myndigheternas internationella befogenheter 

i ärenden som gäller faderskap. På grund av dessa 
ändringar är det lättare att fatta beslut om när faders-
kapet kan avgöras i Finland samt om vilken betydel-
se sådana avgöranden om faderskap som gjorts i en 
främmande stat har i Finland.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att justitie-
ministeriet förordar slopandet av tidsfristen på 
fem år även för sådana barn som har fötts före 
den 1.10.1976 och dessutom gör det möjligt att 
registrera faderskapet i folkbokföringen trots fa-
derns protester i sådana fall där faderskapet kan 
påvisas.

VIII RESOLUTIONER OM UFP:S    
STADGAR OCH EKONOMI

52. Justering av stadgarna för 
Utlandsfinländarparlamentet

Finland-Samfundet i norra Grekland inlämnade en mo-
tion till 2007 års session om justering av stadgarna för 
utlandsfinländarparlamentet. Stadgeutskottet behand-
lade den berörda motionen vid sessionen och vidare-
befordrade motionen till presidiet i form av resolution 
40. I denna resolution uppmanas presidiet att inläm-
na en motion om precisering av stadgarna inför ses-
sionen år 2010.

Utgående från sekretariatets förslag behandlade 
presidiet förslaget till ändring av stadgarna vid sitt vår-
möte den 17.4.2009. Bifogat finns stadgeutskottets 
förslag för att precisera stadgarna. Detta förslag grun-
dar sig på presidiets och sekretariatets förslag.

Det bör noteras att stadgarna inte har ändrats utan 
preciserats. Således kan dessa preciseringar godkän-
nas med enkel majoritet (1/2) i samband med parla-
mentets session. Om det är fråga om en ändring av 
stadgarna, ska ändringen godkännas med kvalifice-
rad majoritet (2/3).

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS STAD-
GAR

Artikel 1
Utlandsfinländarparlamentet består av represen-

tanter för runt om i världen verksamma representan-
ter för finländska samfund. Sådana samfund som kom-
mer med i utlandsfinländarparlamentets verksamhet 
ska bekräfta utlandsfinländarparlamentets stadgar och 
skriftligen meddela att stadgarna ratificerats till parla-
mentets sekretariat, Finland-Samfundet rf.

Artikel 2
Varje samfund har rätt att skicka en representant 

från sin medlemskår till utlandsfinländarparlamen-
tets session. Samfund med över 500 medlemmar 
kan skicka två representanter och samfund med över 
1 000 medlemmar kan skicka tre representanter.

Samfunden bör meddela om sin önskan att delta 
i utlandsfinländarparlamentets session till parlamen-
tets sekretariat i enlighet med den tidsfrist som anges 
i arbetsordningen. Parlamentet fattar ytterst beslut om 
representationsrätten.

Artikel 3
Utlandsfinländarparlamentet sammanträder med 

två-tre års mellanrum. Parlamentet kan även samman-
träda på initiativ av utlandsfinländarsamfunden då pre-
sidiet så besluter. Vart femte år, när Republiken Finland 
fyller jämna år, anordnas en bredare jubileumssession.

Artikel 4
Finland-Samfundet rf:s ordförande fungerar som tal-

man för utlandsfinländarparlamentet. Vid parlamentets 
session väljs vicetalmän samt suppleanter till dessa för 
en sessionsperiod bland de kandidater som har nomi-
nerats för vart och ett av områdena allra senast under 
de regionala möten som föregick sessionen.

Vice talmännen och deras suppleanter bör repre-
sentera olika geografiska områden som utlandsfin-
ländarparlamentets session har bekräftat. Dessa per-
soner ska bo inom det område som de representerar. 
Talmannen och vicetalmännen bildar parlamentets pre-
sidium, som även sammanträder mellan sessionerna.

I presidiet ska olika grupper av utlandsfinländare 
i mån av möjlighet vara representerade så brett som 
möjligt.
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Artikel 5
Samtliga finländarsamfund som har ratificerat stad-

garna för utlandsfinländarparlamentet samt Finland-
Samfundet rf. har rätt att framlägga motioner för be-
handling i utlandsfinländarparlamentet. Motionerna ska 
tillställas parlamentets sekretariat inom tidsfristen. På 
motsvarande sätt bör motionerna och av sekretariatet 
vid behov inhämtade expertutlåtanden tillställas par-
lamentsrepresentanterna i god tid före sessionerna.

Artikel 6
Då utlandsfinländarparlamentet är samlat möts rep-

resentanterna i plenum och deltar i utskottsarbetet. 
Utskotten tar fram utkast till resolutioner utgående 
från motionerna. Dessa utkast presenteras och be-
handlas i plenum.

Artikel 7
Permanenta utskott är medborgarskapsutskottet, 

kulturutskottet, ungdomsutskottet, studie- och utbild-
ningsutskottet, socialutskottet, seniorutskottet, stad-
geutskottet, ekonomiutskottet samt informationsuts-
kottet. Övriga utskott tillsätts vid behov.

Olika geografiska områden bör tryggas represen-
tation i utskotten.

Artikel 8
Vid behov sammanträder presidiet tillsammans med 

ordförandena för utskotten till förstärkta presidiemöten.
Artikel 9
Parlamentet brukar i sitt arbete finska, svenska, en-

gelska och ryska.
Artikel 10
Protokoll förs vid alla möten i utlandsfinländarpar-

lamentet.
Artikel 11
Som sekretariat för utlandsfinländarparlamentet 

fungerar kontoret för Finland-Samfundet rf. Finland-
Samfundet rf. förbinder sig att verka i enlighet med ut-
landsfinländarparlamentets beslut, befrämja beslutens 
förverkligande genom hänvändelser till myndigheter-
na i Finland och i mån av möjlighet till myndigheterna 
i andra länder samt till andra parter, samt att aktivt in-
formera om besluten.

Artikel 12
För ändring av dessa stadgar krävs två tredjedels 

majoritet vid utlandsfinländarparlamentets session. Om 
ändringar i parlamentets arbetsordning beslutar parla-
mentets plenum genom enkel röstmajoritet.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att dess 
stadgar preciseras i enlighet med förslaget från 
presidiet, sekretariatet och stadgeutskottet.

53. Fastställande av utskottet för 
politiska och officiella ärenden 
som ett permanent utskott

I utlandsfinländarparlamentets stadgar nämns medb-
orgarskapsutskottet, kulturutskottet, ungdomsutskottet, 

studie- och utbildningsutskottet, socialutskottet, senio-
rutskottet, stadgeutskottet, ekonomiutskottet och infor-
mationsutskottet som permanenta utskott. Övriga uts-
kott tillsätts vid behov. Sedan år 1997 har det vid varje 
session ansetts skäligt att grunda ett separat utskott 
som ska behandla för politiska ärenden, organisation-
särenden och/eller officiella ärenden.

Utskottet för politiska och officiella ärenden, som 
innan år 2000 då det bytte namn kallades utskottet för 
officiella och organisatoriska ärenden, är det enda be-
tydande icke-permanenta utskottet på grundval av an-
talet motioner. Utskottet för politiska och officiella ären-
den har under tio års tid mottagit sammanlagt 46 mo-
tioner, dvs. 13 % av alla motioner.

Utvecklingsriktningen har varit den att antalet mo-
tioner till utskottet för politiska och officiella ärenden 
stadigt har ökat under parlamentets tioåriga historia. 
År 1998 utgjorde dess andel av alla motioner 8 % och 
år 2007 redan en femtedel, 20 %.

Eftersom fastställandet av utskottet som ett perma-
nent utskott innebär att stadgarna måste ändras, bör 
denna motion godkännas i parlamentet med en majo-
ritet på minst 2/3 av de avgivna rösterna.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att utskottet 
för politiska och officiella ärenden fastställs som 
ett permanent utskott och införlivas i utlandsfin-
ländarparlamentets stadgar som ett permanent 
utskott från och med följande session.

54. Yttranderätt för observatörer 
under utskottsarbetet

I utlandsfinländarparlamentets arbetsordning (7 §) 
konstateras det att ”utskottens möten är stängda”. 
Observatörer har ingen officiell ställning i utlandsfin-
ländarparlamentet. Dessa observatörers ställning ba-
seras på vedertagen praxis, som har skrivits in i ut-
landsfinländarparlamentets handbok under punkt 5.5 
som handlar om observatörer. Enligt denna punkt har 
observatörer inte yttrande- eller rösträtt. (UFP:s hand-
bok s. 20).

Att ge observatörer rösträtt är problematiskt på 
många sätt. Det är svårt att avgränsa de observatörer 
som skulle kunna få lov att hålla inlägg. Antalet inlägg 
av observatörerna skulle kunna öka okontrollerat. Om 
man vore tvungen att begränsa antalet observatörer 
på grund av platsbrist, skulle de inlägg som observa-
törerna har funderat ut inte alls kunna hållas. Obser-
vatörerna skulle också få olika ställning, om man med 
hänvisning till platsbrist endast skulle släppa in såda-
na observatörer som håller inlägg så att de skulle få 
följa med utskottens arbete. Under utskottsarbetet är 
det svårt att kontrollera vilka inlägg som är nödvändiga 
eller vilka som är onödiga, och själva utskottsarbetet 
kan störas avsevärt. I de utskott där det finns många 
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motioner att behandla skulle observatörernas inlägg 
leda till att tidtabellerna som redan från början är stra-
ma skulle stramas åt ytterligare.

Det bakgrundsarbete som utlandsfinländarsamfun-
den har gjort för de motioner som inlämnats borde va-
ra så välgjort att man inte behöver förlita sig på att ob-
servatörerna i sina inlägg ska komma med väsentliga 
bakgrundsuppgifter och utredningar under själva uts-
kottsarbetet. Utlandsfinländarparlamentets sekretariat 
tar gärna emot kompletterande tilläggsuppgifter gällan-
de bakgrunden till motionerna även strax före den ordi-
narie sessionen. På detta sätt kan man säkerställa att 
man i samband med utarbetandet av förslaget till re-
solution har beaktat sådan information som gäller mo-
tionen och som inte ännu kunde noteras i bakgrund-
suppgifterna då motionen sändes in till sekretariatet.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet konstaterar att uts-
kottet kan ge yttranderätt åt observatörer om uts-
kottet så önskar.

55. Delning av regionen för Medelhavs-
länderna, Mellanöstern och Afrika

Enligt artikel 4 i utlandsfinländarparlamentets stadgar 
väljer parlamentet inför en sessionsperiod vicetalmän 
som ska representera olika geografiska områden. Den 
nuvarande representativa regionfördelningen för presi-
diet grundar sig på det beslut som fattades vid den förs-
ta ordinarie sessionen som avhölls i utlandsfinländar-
parlamentet den 23.11.1998. Detta beslut grundar sig 
på det förslag som stadgeutskottet bearbetade. En-
ligt detta beslut består det ställföreträdande presidiet 
av åtta vicetalmän, som representerar sju geografis-
ka områden och en icke-regional minoritet (represen-
tanten för finlandssvenskar i världen). Enligt utlands-
finländarparlamentets handbok består presidiet av åtta 
vicetalmän som representerar de områden som fasts-
tällts av UFP. (UFP:s handbok 7.1.2 s.27).

Denna områdesindelning har inte skrivits ned i 
UFP:s stadgar. Områdesindelningen kan ändras på 
grundval av en motion som efter utskottsbehandlin-
gen blir föremål för utlandsfinländarparlamentets bes-
lut. Detta beslut kan vara antingen enhälligt eller god-
kännas genom omröstning.

Mellanöstern och Afrika är geografiskt vidsträckta 
områden, men det finns relativt få sådana utlandsfin-
ländarsamfund som har bekräftat UFP:s stadgar in-
om dessa områden. Asien och Latinamerika är liknan-
de områden. Enligt UFP:s bestämmelser utgör Asien 
tillsammans med Australien en geografisk region, och 
Latinamerika har tillsammans med Förenta staterna en 
gemensam vicetalman. På utlandsfinländarparlamen-
tets sessioner finns det få representanter för sådana 
utlandsfinländarsamfund som kommer från Mellanös-
tern, Afrika, Asien och Latinamerika. Det var totalt fem 

utlandsfinländarsamfund från dessa regioner som del-
tog i 2007 års session. Ett samfund från Asien (Thai-
land) deltog. Från Afrika och Latinamerika kom två 
samfund från respektive region. Inför sessionen inne-
varande år finns det igen fem anmälda samfund, dvs. 
två från Asien (Thailand), två från Afrika och ett från 
Latinamerika. Som jämförelse deltog i 2007 års ses-
sion 30 samfund från Medelhavsländerna, 28 från Fö-
renta staterna och 8 från Australien. År 2010 fanns det 
29 anmälda samfund från Medelhavsländerna, 32 från 
Förenta staterna och 6 från Australien.

Baserat på sekretariatets erfarenheter har den nu-
varande regionala uppdelningen fungerat väl. Man har 
ansett att det vore mest förnuftigt att slå samman rep-
resentationen från Asien, Afrika och Latinamerika med 
det närmaste området där det finns gott om utlands-
finländarsamfund. Utlandsfinländarparlamentet har ett 
värde i sig, bland annat eftersom alla sådana utlands-
finländarsamfund som fungerar ute i världen kan del-
ta i parlamentets verksamhet. Detta kunde eventu-
ellt äventyras om sådana geografiska områden där 
det finns få utlandsfinländarsamfund skulle bilda eg-
na regioner i parlamentet. Små och splittrade utlands-
finländarsamfund skulle inte nödvändigtvis ha tillräck-
ligt med resurser för att upprätthålla ett vice ordföran-
deskap. Om de små områdena skulle ha egna repre-
sentanter i presidiet, skulle dessa regioners betydel-
se å andra sidan öka orimligt mycket i förhållande till 
andra regioner.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet konstaterar att den 
nuvarande representativa områdesindelningen i 
presidiet fortfarande fungerar väl med tanke på 
utlandsfinländarparlamentet som helhet, samt att 
det tills vidare inte är skäligt att ändra på denna 
indelning.

56. Tyska som officiellt språk 
vid utlandsfinländarparlamentet

De språk som för närvarande bekräftats i UFP:s stad-
gar är finska, svenska, engelska och ryska. Betydel-
sen av ett språk som bekräftats i stagarna inom UFP 
är den att kommunikationen vid sessionerna och uts-
kottsmötena inom ramen för UFP:s verksamhet garan-
teras på dessa språk. Då verksamheten vid utlandsfin-
ländarparlamentet inleddes gavs rätt till rysk tolkning på 
villkoret att de kostnader som uppstår inte kommer att 
ligga på mötesarrangören Finland-Samfundets ansvar.

Om något språk skulle godkännas i enlighet med 
den motivering som anges i motionen så att det blir 
ett bekräftat språk i UFP:s stadgar, borde även andra 
språk godkännas på lika villkor och enligt samma kri-
terier. Under de kommande åren vore det svårt att för-
vägra t.ex. spanskan eller italienskan en liknande ställ-
ning, om det läggs fram förslag om att dessa språk ska 
bli officiella språk.
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Flera av de språk som bekräftats i stagarna för 
UFP förorsakar betydande organisatoriska kostnader. 
I praktiken är det språk som används vid sessionerna 
finska. Tolkningstjänsterna införskaffas i form av köp-
ta tjänster. Kostnaderna för en professionell tolk för två 
sessionsdagar är numera cirka 1 650 euro. Att bygga 
upp tolkkabinerna samt hyra den teknik som krävs för 
tolkningen ökar på de totala kostnaderna med mer än 
4 000 euro. Översättningarna av resolutionstexterna 
beställs också som köpta tjänster.

Kostnaderna för att arrangera sessionerna i utlands-
finländarparlamentet finansieras ur budgeten för Fin-
land-Samfundet rf. De huvudsakliga inkomstkällorna 
för Finland-Samfundet är medlemsavgifterna och det 
statliga verksamhetsbidraget som inte har höjts på el-
va år trots kostnadsutvecklingen. Att godkänna nya of-
ficiella språk skulle innebära en avsevärt ökad belast-
ning för budgeten i Finland-Samfundet.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att det antal 
officiella språk som anges i utlandsfinländarpar-
lamentets stadgar inte ökas, bland annat av kos-
tnadsskäl.

57. Anmälningsdatum för organisationer 
och inlämningsdatum för motioner

I arbetsordningen för utlandsfinländarparlamentets ses-
sion fastställs det att den sista dagen för att lämna in 
motioner är senast tre månader före sessionen. Den-
na tidsfrist grundar sig på att sekretariatet behöver til-
lräckligt med tid för att förbereda motionerna så att de 
ska kunna behandlas i parlamentets utskott.

Den sista anmälningsdagen för samfunden är ock-
så tre månader före sessionen. Denna tidsfrist är nöd-
vändig för att sekretariatet ska kunna bedöma hur mån-
ga deltagare som är på väg till sessionen och utgåen-
de från detta kunna boka verksamhetsutrymmen och 
tolktjänster samt sköta andra förberedelser.

Ingendera av tidsfristerna respekteras. Enligt be-
räkningarna inkom 25 % av anmälningarna från sam-
funden till det innevarande årets session efter att tid-
sfristen löpt ut, och bland dessa inkom 15 % mer än 
en vecka efter tidsfristen. Fem av anmälningarna från 
samfunden kunde inte längre accepteras. Siffrorna för 
2007 års session ligger på liknande nivåer.

Det förekommer också allvarliga brister i fråga 
om att respektera tidsfristerna för motionerna. Inför 
2007 års session mottogs ännu 17 motioner efter tid-
sfristen på grund av olika exceptionella omständighe-
ter. År 2010 mottogs 12 motioner efter tidsfristen. Tre 
motioner inkom så sent att de inte längre kunde ac-
cepteras.

Under hela utlandsfinländarparlamentets historia 
har utvecklingen varit likartad. För sekretariatet har 
det hittills varit helt acceptabelt att lämna utrymme för 

att separat behandla alla sådana motioner och anmäl-
ningar som inkommit för sent samt bedöma om de ska 
tas med. Men eftersom antalet medlemsorganisationer 
i utlandsfinländarparlamentet hela tiden ökar och där-
med också arbetsbördan med arrangemangen, föror-
sakar sena anmälningar och i synnerhet sena motio-
ner allt mer arbete i framtiden.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Medlemsorganisationerna i Utlandsfinländarpar-
lamentet uppmanas att respektera de tidsfrister 
som fastställts i arbetsordningen och att ta dem 
på allvar i syfte att underlätta arbetet för represen-
tanterna på sessionen och för sekretariatet.

58. Utgifter för att närvara vid Utlands-
finländarparlamentets sessioner 
bör ersättas till mindre 
utlandsfinländarsamfund

Utlandsfinländarparlamentet är alla utlandsfinländares 
gemensamma intressebevakningsorgan. Det är inte en 
oberoende förening eller ett oberoende organ, och har 
därför ingen egen finansiering. Dess verksamhet finan-
sieras helt och hållet med budgetmedel från Finland-
Samfundet. Utlandsfinländarparlamentet kan inte hel-
ler ansöka om stöd, utan det borde vara Finland-Sam-
fundet som ansöker om det allmänna resebidraget för 
utlandsfinländarsamfunden som kommer till sessionen.

Finland-Samfundet har inte ekonomiska möjlighe-
ter att betala ut stöd för resekostnaderna.

De huvudsakliga inkomstkällorna för Finland-Sam-
fundet är medlemsavgifterna och det statliga verksam-
hetsbidraget, som mottas från undervisnings- och kul-
turministeriet. Trots kostnadsutvecklingen har verksam-
hetsbidraget inte höjts på elva år.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder med 
hjälp av tipsmedel olika konstformer, museiorganisatio-
ner och organisationer som värnar om traditioner samt 
olika kulturevenemang och andra typer av konst- och 
kulturverksamhet. Ministeriet kanaliserar stöd via Fin-
land-Samfundet till utlandsfinländarsamfund och ut-
landsfinländska media, till finländska artister som är på 
väg till utlandsfinländska evenemang, till kultur-, bild-
nings- och hobbyverksamhet för utlandsfinländare och 
till arbetet med att upprätthålla klubbutrymmen. Trots 
en betydande ökning av antalet sökande har de ans-
lagsbelopp som betalas ut via Finland-Samfundet le-
gat kvar på samma nivå i flera års tid. De ansträngnin-
gar som utlandsfinländarparlamentets presidium och 
sekretariat har gjort för att öka anslagen som bevil-
jas åt utlandsfinländare har inte lett till något resultat.

Med undantag för resebidragen till finländska artis-
ter är verksamhetsbidragen inte avsedda för att täcka 
resekostnader. Grunderna för hur bidragen utdelas har 
utarbetats i samarbete mellan undervisningsministe-
riet och Finland-Samfundet, och dessa grunder kan 
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inte ändras ensidigt. I det nuvarande ekonomiska lä-
get kommer det inte att vara möjligt att ansöka om så-
dana bidragsformer som föreslagits i motionen.

Vid sidan om undervisnings- och kulturministeriet 
är det svårt att hitta andra potentiella organ som skul-
le kunna bevilja resebidrag till små utlandsfinländar-
samfund. Bidragen från utrikesministeriet har riktats 
till att stöda finländska organisationers projekt för ut-
vecklingssamarbete i utvecklingsländer samt projekt 
för utvecklingskommunikation och utvecklingsfostran 
i Finland. Arbets- och näringsministeriet beviljar sys-
selsättningspolitiska bidrag.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet konstaterar att det i 
det nuvarande ekonomiska läget inte finns realis-
tiska möjligheter att få statliga anslag som stöd 
för att täcka små utlandsfinländarsamfunds rese-
kostnader. Utlandsfinländarparlamentet föreslår 
att denna motion tas upp på nytt i följande sessi-
on i utlandsfinländarparlamentet.

59. UFP:s konton och budget

Utlandsfinländarparlamentet finansieras helt och hål-
let med medel från Finland-Samfundet rf. I sina konton 
redovisar Finland-Samfundet i detalj de kostnader som 
uppstått inom ramen för de olika verksamhetsformer-
na. Utlandsfinländarparlamentet finns på kostnadspost 
501. Samfundets kontor utarbetar varje år ett budget-
förslag åt styrelsen i Finland-Samfundet. Styrelsen 
ansvarar för samfundets konton. Samfundets styrelse 

har givit verksamhetsledaren fullmakt att redovisa Finland-
Samfundets konton åt utlandsfinländarparlamentets ekono-
miutskott för Finland-Samfundets del.

Enligt utlandsfinländarparlamentets resolutioner 
59/2005 och 42/2007 fortsätter Finland-Samfundet rf. 
att stöda utlandsfinländarparlamentet och lämnar även 
i fortsättningen en redovisning över parlamentets utgif-
ter åt ekonomiutskottet och presidiet. Dessutom kons-
tateras i resolution 50/2002 att utlandsfinländarparla-
mentets utgifter på årsnivå är ca 100 000 euro, vilket 
utgör en mycket betydande del av Finland-Samfundets 
ekonomi. Utlandsfinländarparlamentet uppmanade un-
dervisningsministeriet att ta detta i beaktande då mi-
nisteriet överväger hur stora anslagen till Finland-Sam-
fundet ska vara.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att Fin-
land-Samfundet rf. fortsätter att stöda utlands-
finländarparlamentet och att Finland-Samfundet 
lämnar en redovisning över parlamentets utgif-
ter åt ekonomiutskottet och presidiet även i sam-
band med följande session. Utlandsfinländarpar-
lamentet utövar kraftiga påtryckningar på den fin-
ländska riksdagen samt på undervisnings- och 
kulturministeriet så att de uppmärksammar re-
geringens utlandsfinländarpolitiska program, 
där den finländska regeringens politiska riktlin-
je är att garantera verksamhetsförutsättningarna 
för utlandsfinländarparlamentet. För att detta ska 
lyckas, bör anslagen som betalas ut via Finland-
Samfundet för att finansiera utlandsfinländarpar-
lamentets verksamhet ökas betydligt.

IX RESOLUTIONER 
OM INFORMATIONSFRÅGOR

60. YLE:s programutbud på Internet bör 
utökas för utlandsfinländare

Yleisradio (YLE) har under de senaste åren utökat 
sitt programutbud på Internet betydligt. Utanför Fin-
lands gränser kan man motta YLE:s radio- och tv-pro-
gram via Internet, men också med hjälp av en satelli-
tantenn. Dessutom kan man i vissa länder titta på tv-
program med hjälp av TV Finland, som är en avgifts-
belagd kanal.

På Internet kan man titta och lyssna på program på 
nätsidorna YLE Areena (http://areena.yle.fi/) och Elä-
vä arkisto (http://yle.fi/elavaarkisto/) även utanför Fin-
lands gränser.

Dessutom har Yleisradio öppnat en egen kanal på 
den sociala nätverkstjänsten YouTube (www.youtube.

com/yle). YLE tror att nätsidorna på YouTube tillför ett 
mervärde framför allt åt sådana finländare som bor 
utanför Finlands gränser. Det material som läggs ut på 
YouTube finns även på YLE Areena och Elävä arkisto. 
Tills vidare kan man i denna sociala nätverkstjänst se 
underhållningsprogram av YLE, men i framtiden kom-
mer YLE eventuellt också att lägga in exempelvis ny-
heter och rentav hela program på YouTube, förutsatt 
att en överenskommelse om upphovsrätten kan nås.

TV Finland är en satellitkanal för utlandsfinländare. 
Programmen på denna kanal är en sammanställning 
av de inhemska programmen på Yleisradios YLE TV1, 
YLE TV2 och MTV3. TV Finland är en service för ut-
landsfinländare i Europa och syns ända på Kanarieö-
arna (http://yle.fi/tvfinland/).

Yleisradio försöker hela tiden tillhandahålla bättre 
service åt utlandsfinländare och anser att denna fråga 
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är viktig. Denna utveckling har under den senaste ti-
den främjats exempelvis tack vare Elävä arkisto och 
radions otaliga nedladdningsbara podcast-program, 
som finns tillgängliga globalt.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att Yleisra-
dio hela tiden ska utöka utbudet av program som 
utlandsfinländarna kan lyssna och titta på i Inter-
net. Samtidigt ska Yleisradio minimera de teknis-
ka problemen och utveckla distributionstekniken 
så att den är lika för alla.

61. Filmreportagen i Yleisradios Internet-
sändningar bör synas utomlands

Alla mer omfattande problem med synligheten och 
hörbarheten av tv-programmen beror enligt Yleisradio 
på upphovsrätten. Yleisradio har naturligtvis globala 
rättigheter när det gäller vissa programinnehåll (så-
dana program som tillhör enbart Yleisradio, exempel-
vis nyheter och aktualitetsprogram), men snarare inte 
när det gäller annat innehåll. Om man i nyheterna an-
vänder internationellt material eller internationell mu-
sik, kan Yleisradio inte heller distribuera detta globalt.

Vid bredare distribution är musiken det centrala 
problemet, eftersom upphovsrättsorganisationer insk-
ränker Yleisradios verksamhet till Finland delvis på 
grund av att de inte heller själva har globala rättighe-
ter. I fråga om internationella serier har Yleisradio s.k. 
On Demand-rättigheter på Areena, i allmänhet enbart 
inom Finlands gränser.

I sina Internet-tjänster har Yleisradio försökt beak-
ta utlandsfinländarna, exempelvis genom Elävä arkis-
to och genom de otaliga nedladdningsbara podcas-
terna på radio.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att Yleisra-
dio utvecklar nya möjligheter att nå utlandsfin-
ländarna på ett bättre och mer mångsidigt sätt än 
för närvarande.

62. Yleisradio bör införa en egen 
Internetmedieavgift för utlandsfinländare

Yleisradio (YLE) har under de senaste åren utökat sitt 
programutbud på Internet. På Internet kan man titta och 
lyssna på program på nätsidorna YLE Areena (http://
areena.yle.fi/) och Elävä arkisto (http://yle.fi/elavaar-
kisto/) även utanför Finlands gränser.

Dessutom har Yleisradio öppnat en egen kanal på 
den sociala nätverkstjänsten YouTube (www.youtu-
be.com/yle).

De mer omfattande problemen med synligheten 
och hörbarheten av tv-programmen beror enligt Yleis-
radio på upphovsrätten. Exempelvis nyheter och ak-
tualitetsprogram produceras helt i Yleisradios egen 
regi. Dessa program har Yleisradio globala rättigheter 
för. Om man i nyheterna använder internationellt ma-
terial eller internationell musik, kan Yleisradio inte hel-
ler distribuera detta globalt.

Vid bredare distribution är musiken det centrala 
problemet, eftersom upphovsrättsorganisationer insk-
ränker Yleisradios verksamhet till Finland delvis på 
grund av att de inte heller själva har globala rättighe-
ter. I fråga om internationella serier har Yleisradio s.k. 
On Demand-rättigheter på Areena, i allmänhet enbart 
inom Finlands gränser.

I sina Internet-tjänster beaktar Yleisradio utlandsfin-
ländarna, exempelvis genom Elävä arkisto och genom 
de otaliga nedladdningsbara podcasterna på radion.

Således har man ingalunda ens tillgång till alla rät-
tigheter för att kunna sända programmen. Dessutom 
försöker Yleisradio se till att programmen är avgiftsfria. 
Tanken om en medieavgift för utlandsfinländarna an-
ses dock inte vara helt omöjlig.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att Yleisra-
dio inte bara ska försöka se till att tjänsterna för-
blir avgiftsfria, utan även att Yleisradio samtidigt 
ska undersöka möjligheterna att tillhandahålla av-
giftsbelagda tjänster för att utvidga programutbu-
det åt utlandsfinländarna.

63. De finländska tv-programmen 
ska kunna ses i realtid utanför 
Finlands gränser

Yleisradio sänder tv-program för utlandsfinländare via 
kanalen TV Finland. TV Finland är en kanal där in-
nehållet består av ett urval av de inhemska program-
men på Yleisradios tv-kanaler och på MTV3. I huvuds-
ak sänds programmen som s.k. simulcast-sändningar 
samtidigt som sändningarna går ut i etern i Finland.

TV Finland är en avgiftsbelagd service. För att titta 
på denna kanal behövs utrustning med satellitmotta-
gare och ett programkort. Med detta kort har man rätt 
att titta på den berörda kanalen.

År 2008 konkurrensutsatte Yleisradio satellitdistri-
butionen och den tillhörande servicedriften för TV Fin-
lands del. Sändningarna i TV Finland sänds via satel-
liten Thor5. Satelliten Thor5 drivs av bolaget Telenor 
NS, som har sitt säte i Norge. De programkort som är 
avsedda för mottagning av satellitsändningar distri-
bueras via Telenors dotterbolag Connova TVX Ab. 
Dessutom ansvarar Connova för kundservicen i kopp-
ling till mottagningen av sändningar. Samtidigt förbät-
trades täckningsområdet för tv-tittandet så att Kana-
rieöarna även ingår i detta område. Nuförtiden täcker 
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sändningsområdet för TV Finland största delen av Eu-
ropa, även Turkiet.

Yleisradios tv-kanaler sänds även helt och hållet via 
satellit. Denna service är avsedd för mottagning endast 
i Finland och programmen sänds nuförtiden med hjälp 
av en satellit vars s.k. sändare är riktad mot de nordis-
ka länderna. Yleisradio och Canal Digital har ett ge-
mensamt avtal som täcker endast sändningar till Fin-
land. Detta gäller även andra finländska tv-kanaler, till 
exempel MTV3 och Nelonen. Avsikten med de satel-
litsändningar som sänds i Finland är att de ska utgö-
ra ett satellitbaserat alternativ för de satellitmottagare 
som finns i landet samt att de delvis eller helt och hål-
let ska täcka de områden som inom området för mark-
distributionen ligger i tv-skugga.

Canal Digital har inget monopol på denna service, 
utan servicen har tidigare varit tillgänglig även genom 
Viasat. Viasat slutade emellertid sända Yleisradios ka-
naler i Finland år 2008.

Vid sidan om TV Finland sänder Yleisradio två ra-
diokanaler med ett visst programurval gratis i Euro-
pa med hjälp av både Thor5 och Hotbird6, och i Asi-
en och Australien med hjälp av AsiaSat2, samt ett da-
gligt programurval även i Amerika via satellit. På ka-
nalen YleSat1 sänds program från YLE Puhe. På ka-
nalen YleSat2 sänds ett urval av det breda radioutbu-
det från Yleisradio, även på svenska och på ryska, och 
nattetid sänds program på nattradion, som drivs ge-
mensamt av kanalerna på YLE.

YLE:s breda utbud på Internet täcker alla sådana 
riksomfattande och regionala radiosändningar som 
sänds som direktsändningar i hela världen. Dessutom 
sänder Yleisradio i mån av möjlighet ett brett progra-
mutbud på Internet via nättjänsten YLE Areena. I frå-
ga om sändningar från evenemang försöker man pro-
ducera separata direktsändningar på Internet. Ganska 
ofta ger innehavaren av sändningsrättigheterna dock 
inte tillåtelse att sända ens intervjukommentarer om 
evenemanget via Internet. Yleisradio distribuerar tills 
vidare inte tv-kanalernas simulcast-sändningar via In-
ternet. Med de befintliga resurserna är det inte ekono-
miskt möjligt att starta denna service, inte ens i Finland.

Vad gäller TV Finland kommer Yleisradio även i 
framtiden att inom ramen för sina ekonomiska resur-
ser leta efter eventuella nya distributionssätt i fråga 
om såväl Internet-sändningar som IPTV- och satellit-
sändningar.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet anser att de frågor 
som tagits upp i resolution 63 har behandlats ut-
tömmande i resolutionerna 60-62 och därför be-
hövs ingen särskild resolution.

64. Möjligheterna att titta på finländska 
tv-program i Alanya i Turkiet bör 
förbättras

I Alanya i Turkiet bor cirka 1 300 finländare under en 
del av året. Dessutom besöker cirka 55 000 finländare 
detta område årligen. Finländarna i detta område har 
vänt sig till Yleisradio och vädjat att Yleisradios sänd-
ningar fortfarande skulle kunna mottas med en satelli-
tantenn av normal storlek samt att sändningarna kun-
de gå ut i realtid och inte i form av ett sammandrag. I 
Turkiet kan man inte titta på Internet-sändningar lika 
enkelt som i vissa andra länder.

Sändningarna i TV Finland sänds för närvarande 
via satelliten Thor5. Satelliten Thor5 drivs av bolaget 
Telenor NS, som har sitt säte i Norge. De programkort 
som är avsedda för mottagning av satellitsändningar 
distribueras via Telenors dotterbolag Connova TVX Ab. 
Dessutom ansvarar Connova för kundservicen i kopp-
ling till mottagningen av sändningar. Enligt Yleisradio 
förbättrades samtidigt täckningsområdet för tv-tittandet 
så att Kanarieöarna även ingår i detta område. Nuför-
tiden täcker sändningsområdet för TV Finland största 
delen av Europa, även Turkiet.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Eftersom den service som finländarna i Turkiet får 
av Yleisradio har försämrats, föreslår utlandsfin-
ländarparlamentet att Yleisradio omedelbart vid-
tar åtgärder för att se till att återställa servicen.

65. På utlandsfinländarparlamentets
webbplats bör det skapas regionala 
sidor så att utlandsfinländarsamfund 
kan informera om sin verksamhet

På utlandsfinländarparlamentets webbplats finns det 
sidor med uppgifter om alla vicetalmän i de regioner 
som är representerade i utlandsfinländarparlamentet. 
På dessa sidor informerar vicetalmännen om olika frå-
gor som är kopplade till utlandsfinländarparlamentets 
verksamhet, som t.ex. om regionala möten, om övri-
ga evenemang och om hur arbetet med resolutioner-
na fortskrider.

Utlandsfinländarparlamentets hemsidor är avsed-
da för information om verksamheten i utlandsfinländar-
parlamentet.

På webbplatsen för Finland-Samfundet rf. finns avs-
nittet ”Forum”, där utlandsfinländarsamfund på eget 
initiativ har möjlighet att informera om sin verksamhet 
och sina evenemang.

Finland-Samfundet och utlandsfinländarparlamen-
tet finns även på Facebook. Det är möjligt att gå med i 
dessa grupper och att kommentera eller meddela om 
saker och ting. 

Finland-Samfundet har mer än 1 500 utlandsfin-
ländarorganisationer i sitt register, och detta register 
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uppdateras aktivt. Finland-Samfundet uppmanar alla 
utlandsfinländarorganisationer att meddela sina upp-
gifter till samfundet, så att registret blir så fullständigt 
som möjligt och alltid är uppdaterat.

De flesta föreningar med utlandsfinländare har nu-
mera sina egna webbplatser där de informerar om si-
na evenemang. Via Internet är det lätt att leta upp an-
dra föreningar av finländare i världen.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att förenin-
garna med utlandsfinländare och övriga samfund 
i de olika regionerna på eget initiativ knyter kon-
takter med varandra. De kan också kontakta vi-
cetalmannen i det berörda området, och om fö-
reningarna tillsammans med vicetalmannen bes-
lutar om saken, kan den berörda vicetalmannens 
webbsidor utvecklas bland annat så att sidorna 
blir en ömsesidig informationskanal.

Samfunden uppmanas att informera om sina 
evenemang via Finland-Samfundets webbplats.

Utlandsfinländarsamfunden påminns också 
att lämna sina uppgifter till Finland-Samfundet 
och att uppdatera dem. I Finland-Samfundet finns 
världens mest heltäckande register över utlands-
finländarsamfund.

66. De finländska krigsveteranernas 
och Lottornas historia i Kanada 
bör nedtecknas

Verksamheten i föreningarna av krigsveteraner och 
Lottor i Kanada kommer att upphöra inom de närmas-
te tio till femton åren. Därför borde man så snabbt som 
möjligt nedteckna dessa organisationers historia. I Ka-
nada finns det sju föreningar för krigsveteraner. Des-
sa föreningar är utspridda över hela landet från Van-
couver ända till Montreal.

Enligt Finlands Krigsveteranförbund har det inte 
genomförts några omfattande intervjuer och undersök-
ningar om krigsveteraner ens i Sverige, där det finns tre 
gånger så många krigsveteraner som i Kanada. Krigs-
veteranförbundet anser att detta är ett viktigt projekt 
och tillhandahåller konsulthjälp för projektet.

Via Centret för internationell mobilitet och interna-
tionellt samarbete (CIMO) åker finländska studeran-
de inom informationsbranschen iväg till ställen utan-
för EU:s område för att arbeta som praktikanter på ut-
landsfinländska tidningar. För närvarande finns det 
praktikanter på två kanadafinländska tidningar, Vapaa 

Sana och Canadan Sanomat. Dessa praktikanter ar-
betar på den berörda tidningsredaktionerna i sex må-
nader och återvänder därefter till Finland. Syftet med 
deras praktik är att de ska utvecklas i sitt arbete som 
redaktörer och därför är de i tidningens tjänst under 
hela sin arbetstid.

Migrationsinstitutet, som fungerar i Åbo, anser att 
nedtecknandet av de finländska krigsveteranernas 
verksamhet och historia är ett värdefullt projekt och 
har visat sitt intresse för projektet.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att förenin-
garna för krigsveteraner och Lottor i Kanada kon-
taktar Migrationsinstitutet i syfte att nedteckna 
historian i sina respektive föreningar.

67. Ingermanländska historiska 
publikationer bör stödas

Det har utkommit många olika verk och publikationer 
om utlandsfinländare och även om ingermanfinlända-
re i dessa gruppers hemländer. Inkeriläisten sanoma 
och andra tidningar utkommer i Estland och i Ryssland.

En gång per år kan utlandsfinländska tidningar och 
bland annat sådana personer som medverkar i projekt 
om historieböcker ansöka om understöd för informa-
tionsverksamhet från Finland-Samfundet rf. Av det ans-
lagsbelopp som beviljats av undervisnings- och kultur-
ministeriet utdelas årligen understöd till tiotals sökande 
av Finland-Samfundet. Under de senaste åren har det 
inkommit i genomsnitt 90–100 ansökningar per år. Un-
gefär hälften av dem är ansökningar om specialstöd, 
vilket även omfattar exempelvis historieböcker.

Anslaget för dessa understöd har legat på samma 
nivå i flera år. Finland-Samfundet och utlandsfinländar-
parlamentets presidium har i sina möten träffat repre-
sentanter för undervisnings- och kulturministeriet och 
föreslagit att anslagen ska höjas.

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS 
RESOLUTION:

Utlandsfinländarparlamentet föreslår att presidiet 
och sekretariatet fortsättningsvis vädjar till un-
dervisnings- och kulturministeriet att höja ansla-
gen för de understöd som är avsedda för utlands-
finländare och som utdelas av Finland-Samfun-
det.
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ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI
UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET
FINNISH EXPATRIATE PARLIAMENT

Yhteisön nimi / Samfundets namn / Name of the organization:

Haluamme, että ulkosuomalaisparlamentin posti lähetetään seuraavaan osoitteeseen
Vi önskar, att utlandsfinländarparlamentets post sänds till följande adress.
Please, send mail from the Finnish Expatriate Parliament to the following address

Osoite / Adress / Address:

Sähköposti / Epost / E-mail:

Puh / Tel:

Faksi / Fax:

 
Yhteisön kotisivut / Samfundets hemsidor / www-pages:

Päiväys / Datum / Date:

Yhteisön puheejohtajan, sihteerin tai USP-yhteyshenkilön allekirjoitus
Underskrift av samfundets ordförande, sekreterare eller UFP-kontaktperson
Signature of organization’s Chairman, Secretary or FEP contact person

Palauttakaan lomake täytettynä USP:n sihteeristöön. Kiitos yhteistyöstä!
Returnera blanketten till UFP:s sekretariat. Tack för samarbetet!
Please, submit the form to the Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament. Thank you for your
cooperation!

Ulkosuomalaisparlamentti, Suomi-Seura, Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
sähköposti / epost / e-mail: info@usp.fi 
puh. / tel: +358-9-684 121 27
faksi / fax: +358-9-684 121 40
www.usp.fi
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Ulkosuomalaisparlamentin sihteeristö
Suomi-Seura ry

Mariankatu 8
00170 Helsinki

Puh: +358-(0)9-684 1210
Faksi: +358-(0)9-684 121 40

Sähköposti: info@usp.fi, info@suomi-seura.fi 
Internet: www.usp.fi, www.suomi-seura.fi 

Utlandsfinländarparlamentets sekretariat
Finland-Samfundet

Mariegatan 8
00170 Helsingfors

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

Fax: +358-(0)9-684 121 40

E-post: info@usp.fi, info@suomi-seura.fi 
Internet: www.usp.fi, www.suomi-seura.fi

 

The Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
Finland Society
Mariankatu 8

00170 Helsinki
Finland

Tel: +358-(0)9-684 1210
Fax: +358-(0)9-684 121 40

E-mail:info@usp.fi, info@suomi-seura.fi
Internet: www.usp.fi, www.suomi-seura.fi
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