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UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS VERKSAMHETSRAPPORT
OM FRAMSKRIDANDET AV RESOLUTIONERNA ANTAGNA VID DEN NIONDE
SESSIONEN 2017–2021
Utlandsfinländarparlamentets (UFP) nionde session anordnades vid Helsingfors universitet 15–
16.6.2017. I likhet med tidigare år överlämnades sessionens resolutionssammandrag jämte
språkversioner till Finlands statsminister, från vars kansli remissrundan till olika ministerier inleds.
Resolutionerna mottogs av statssekreterare Paula Lehtomäki som vikarierade Juha Sipilä.
Statsrådets remissrunda genomfördes elektroniskt.
Denna verksamhetsrapport redogör för hur resolutionerna från UFP:s session 2017 framskridit.
Verksamhetsrapporten finns på UFP:s webbplats usp.fi under punkten UFP:s tionde session. Den
ska godkännas vid UFP:s tionde session. Resolutionerna (56 st) som behandlas i rapporten finns
under punkten usp.fi > UFP:s session > Resolutioner.

RESOLUTIONER
1. Hur Brexit påverkar finländarna
Finland-Samfundet fortsätter följa upp situationen för de i Storbritannien bosatta finländarna och
deras familjer. Finlands regering och landets myndigheter har informerat om Storbritanniens
utträde ur EU, s.k. Brexit. Finland-Samfundet och UFP:s presidium har diskuterat med enheterna
vid utrikesministeriets konsulärtjänster om synpunkterna hos de finländare som bor i
Storbritannien.
Storbritanniens utträde ägde rum 30.1.2020, och landet är inte längre medlem i EU sedan
1.2.2020. Härvid inleddes förberedelserna för tiden efter separationen mellan Storbritannien och
EU. Denna så kallade övergångsperiod tog slut 31.12.2020. Från och med 1.1.2021 gäller endast de
avtal som förhandlats fram under perioden.
Utträdesavtalet permanentade den uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet som
EU-medborgare bosatta i Storbritannien uppnått på basis av EU-rätt om de hade bosatt sig i
Storbritannien eller EU-staten före den 1 januari 2021. De garanterades samma ställning och
rättigheter som de hade enligt central EU-lagstiftning den 31 december 2020. En brittisk make
som flyttar till Finland före 31.12.2020 får uppehållstillstånd på grund av familjeband. De
finländare som vill stanna i Storbritannien ska ansöka om uppehållstillstånd före sommaren 2021.
Rätt att ansöka har de som flyttat till landet under 2020. Registreringen ger laglig vistelserätt i
landet. Redan under övergångsperioden skedde förändringar, till exempel begränsningar i
serviceutbudet hos banker som verkar i Finland.
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Medborgarna får tillförlitlig Brexit-information via utrikesministeriets Europainformation
years
(eurooppatiedotus.fi/sv). Finlands ambassad i Storbritannien informerar aktivt på sin webbsida.
Finlands Sjömanskyrka i London har hjälpt finländarna att registrera sig i tid i det nya settled
status-systemet för EU-medborgare i Storbritannien. Finland-Samfundet informerar regelbundet i
takt med att utträdesavtalet framskrider i e-nyhetsbrevet, sociala medier (Facebook) och på
webbsidorna, det senaste informationsmeddelandet publicerades 14.4.2021.
2. Brevröstning för utlandsfinländare
(Tidigare resolutioner 50/2007, 3/2010, 6/2012, 2/2015, 2/2017)
Riksdagen godkände 21.11.2017 brevröstningsrättighet för utlandsfinländare och personer som
vistas utomlands under val. Finland-Samfundet förberedde sig inför valet genom att i samarbete
med justitieministeriet, utrikesministeriet och Befolkningsregistercentralen skapa en broschyr
jämte språkversioner om brevröstning. Justitieministeriet publicerade den på webbplatsen
vaalit.fi. Samfundet delade ut broschyren via elektroniska kommunikationskanaler, som utskrift i
färg och som bilaga till tidningen Finlandsbron (4/2018). Brevröstningsseminariet 10.10.2018
spelades in. Seminariet öppnades av inrikesminister Kai Mykkänen. Ledningen för
justitieministeriet och Befolkningsregistercentralen samt experter från Helsingfors universitet och
Migrationsinstitutet presenterade brevröstningen och utlandsfinländarna. De 254 000
röstberättigade utlandsfinländarna representerades av distansgäster från Dubai, Tyskland, USA.
De totalt 109 000 röstberättigade i Sverige representerades av en sverigefinländsk ungdom. På
samma sätt erbjöd samfundet hösten 2018 sitt nätverk för att testa på att beställa och returnera
justitieministeriets globala brevröstningsmaterial. Tillsammans med forskare och experter
koordinerades val- och röstningsinformation i nätverket Ulkosuomalaiset vaaleissa/FinnVote.
FinnVote.fi presenterar valundersökningar. Forskare vid Helsingfors universitet öppnade
webbplatsen ulkosuomalaisetvaaleissa.fi. Tillsammans med Europaparlamentets finländska
informationsbyrå ordnades 25.1.2019 valdebatten Alla tiders valvår: 100 bra orsaker att rösta. En
panel med kandidater i riksdagsvalet och europaparlamentsvalet svarade på redaktör Kari
Lumikeros och presidiets frågor.
Finland-Samfundets tidningsannonser om de två genom tiderna första finländska brevröstningsval
2019 är enastående (riksdagsvalet den 18 april EU-valet den 6 juni). Till dem samlades statistik om
förhands- och brevröstning från justitieministeriet, rättsregistercentralen, Statistikcentralen och
Befolkningsregistercentralen.
I Finlandsbron 2/2020 rapporterades om en studie för att utreda valens inverkan. I samband med
två forskningsprojekt vid Helsingfors universitet genomfördes efter valen en omfattande enkät,
som besvarades av över 4 000 finländska medborgare i över 50 länder. ”Facilitating Electoral
Participation from Abroad” (FACE) och ”Politiskt beteende i den Finlandsvenska diasporan”
granskar utlandsfinländarnas samhälleliga värderingar, politiska identitet och politiska deltagande,
samt hur flexibla röstningsmetoder kan främja utlandsfinländarnas politiska representation. De
ombads berätta för FACE-forskningsgruppen om lösningar som skulle öka förtroendet för
brevröstning som metod. Finlandsbron 3/2020 rapporterade om forskningsresultaten.
Finlandsbron 1/2021 och e-nyhetsbrevet 4-2021 berättade om brevröstningen i kommunalvalet
2021.
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3. Gemensamma nordiska ambassadanläggningar
Inga åtgärder. Utlandsfinländarparlamentet framhäver betydelsen av ett gemensamt nordiskt
samarbete.
4. En bilateral parallellgranskning för Finland och Sverige i språkfrågan
Inga åtgärder. Ärendet ligger utanför utlandsfinländarparlamentets behörighetsområde.
5. Finländska visum med lång varaktighet ska beviljas även på grundval av
rekommendationsbrev från utlandsfinländska sammanslutningar
Resolutionen har inte förverkligats. Presidiet diskuterade med utrikesministeriet om grunderna för
beviljade av visum med lång varaktighet för resor mellan Finland och Ryssland. Dessa är i enlighet
med regelverket för Schengen-visum. De kan inte påverkas med rekommendationsbrev. Ett
kontinuerligt flergångsvisum för Schengen-området är numera giltigt i max. 5 år . Ett kortvarigt
visum är ett Schengen-inresetillstånd för ett tillfälligt, max. 90 dagars besök i området. För en över
90 dagar lång vistelse i Finland behöver man uppehållstillstånd, även för tillfällig vistelse.
6. Kostnadsfria och permanenta visum för nära släktingar till finländska medborgare –
Бесплатные и бессрочные визы для близких родственников гражданина Финляндии
Resolutionen har inte förverkligats. Presidiet diskuterade med utrikesministeriet om grunderna för
beviljade av visum med lång varaktighet för resor mellan Finland och Ryssland, även i fråga om
syskon. Syskonen till en finsk medborgare räknas inte som nära släktingar då avtalet om
viseringslättnader mellan EU och Ryssland tillämpas, utan den nära släktingen som bor i Finland
måste ha ryskt medborgarskap. I avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen
om förenklat utfärdande av viseringar fastställs följande (i artikel 6): Några avgifter för
handläggning av viseringsansökan uttas inte för följande kategorier av personer: För nära anhöriga
– makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar och barnbarn
till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen som lagligen är bosatt inom Ryska
federationens eller medlemsstaternas territorium.
Ryska medborgare kan få ett kostnadsfritt visum om syftet med resan är t.ex. vetenskapligt
samarbete, en studieresa med anknytning till de egna studierna, deltagande i ett officiellt
utbytesprogram mellan vänorter, eller ett besök hos en nära släkting som bor i Finland. Skriftliga
bevis bör föreläggas om resans syfte och eventuella släktförhållanden. Presidiets önskemål om en
prissänkning av visum för stödet för de ungas och det ingermanländska kultursamarbetet fick inget
gensvar av utrikesministeriet.
Finland började i september 2019 i enlighet med Schengen-avtalet kräva uppgifter om lön och
förmögenhet samt en reseplan av ryska turister och egen hand-resenärer då dessa ansöker om
visum till Finland. Möjligheten att utfärda gratis visum kvarstod, baserat på avtalet om
viseringslättnad mellan EU och Ryssland enligt Schengenregelverket.
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7. Bemyndigande och åläggande av de finländska ambassaderna och utlandsbeskickningarna att
years
ta emot och förmedla uppgifter om ändrat civilstånd, familjehändelser och medborgarskap för
finländska medborgare som bor i utlandet
Resolutionen har förverkligats. Enligt utrikesministeriets nuvarande praxis tar finländska
beskickningar emot anmälningar till befolkningsdatasystemet som lämnas in av finska medborgare
och förmedlar anmälningarna vidare till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
Ändringen av UM:s betalningsförordning 1.9.2020 gjorde att beskickningarnas tjänst att skicka
ändrade personuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata blev avgiftsbelagd.
Medborgarna uppmuntras att själva inlämna utländska handlingar som gäller finska medborgares
födelse, ingående av äktenskap eller dödsfall som skett i utlandet till Myndigheten för
digitalisering och befolkningsdata. Från och med början av 2020 kan man själv välja vid vilket
verksamhetsställe man sköter sina ärenden. Då sammanslogs Befolkningsregistercentralen som
upprätthåller befolkningsdatasystemet och magistraterna till Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata (dvv.fi/sv – elektronisk anmälningstjänst för utlandsfinländare:
https://dvv.fi/sv/boende-utomlands). Det är viktigt att uppgifterna i befolkningsdatasystemet är
uppdaterade. Till exempel upprättandet av rösträttsregistret och många myndighetskontakter
såsom pensionsbeslut och värnpliktsärenden grundar sig på dem. Finska medborgare har en
lagstadgad skyldighet att anmäla om ändringar i sina personuppgifter.
8. Mobil passportfölj till Centraleuropa (Frankfurt)
(Tidigare resolutioner 7–8/2015)
Resolutionen förverkligades då en mobil passportfölj förlades till Frankfurt-am-Main.
9. Effektivare användning av mobil passportfölj
(Tidigare resolutioner 54/2007, 5/2010, 7–8/2015, 8–9/2017)
Resolutionen har inte ännu förverkligats. Man har önskat tillräckliga anslag till sådana finländska
beskickningar som har tillgång till passportföljer, så att dessa passportföljer kan användas
effektivt. Man har också önskat att de ska cirkulera regelbundet och på ett heltäckande sätt på
olika orter/i grannländerna och att man på varje enskild ort ska ha tillgång till passportföljen under
en längre tid än en enda dag. UM följer upp den optimala användningen av beskickningarnas
passportföljer inom ramarna för beskickningarnas uppgiftsfält och de tillgängliga resurserna.
10. Att förnya passet och därvid få de oanvända månaderna från det gamla passet
tillgodoräknade i det nya passet
(Tidigare resolutioner 13/2015, 10/2017)
En förlängning av giltighetstiden i ett nytt pass med högst 6 månader som blir oanvända i det
gamla passet har inte förverkligats. Enligt inrikesministeriets polisavdelning kan man ansöka om
ett nytt pass när som helst, på motsvarande sätt som när passet förkommit eller förstörts.
Ansökan om pass behandlas i normala fall genast då den blivit anhängig. Handläggningstiden för
en elektronisk passansökan kan vara 1–3 dagar och handläggningstiden är förutsebar.
11. Att förlänga passets giltighetstid till tio år
(Tidigare resolutioner 4/2010, 9/2012, 12/2015)
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Resolutionen har inte ännu förverkligats. Enligt polisavdelningen vid inrikesministeriet har
years
situationen inte ändrat sedan det senaste utlåtandet. Orsakerna är aktualiteten i chippets
datasäkerhet, passhäftets säkerhet, säkerställandet av den okulära och maskinläsbara
ansiktsigenkänningen och hindrande av olika former av missbruk. När biometrin blir allmännare
vid gränskontrollerna framhävs betydelsen av kvaliteten hos de biometriska identifikatorerna. När
passets giltighetstid är kortare, kan man säkerställa att ny långt utvecklad teknik och nya
säkerhetsfaktorer tas i bruk, vilket förebygger missbruk av passet. Den nuvarande chiptillverkaren
garanterar att chippen fungerar (är datasäkra) endast i omkring sju år.
12. Avgift till Migrationsverket för bestämning av medborgarskap
Inga åtgärder. Migrationsverket meddelar på sina webbsidor att myndigheter (polisen,
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, beskickningar) bör begära om bestämning av
medborgarskap i sådana fall där en persons medborgarskapsuppgifter eventuellt är felaktiga eller
inaktuella i befolkningsdatasystemet.
13. Apostille
Resolutionen har inte förverkligats. De finländska beskickningarna och honorärkonsulaten
utomlands kan inte ges rättighet att styrka riktigheten hos originalhandlingar och förmedla dem
vidare till de finländska myndigheterna. För att en uppgift ska kunna sparas i
befolkningsdatasystemet måste handlingen enligt lagen om befolkningsdatasystemet och de
certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
(661/2009) vara legaliserad eller åtföljas av ett intyg om dess ursprung som utfärdats av en
behörig myndighet i staten i fråga, om inte något annat följer av fullgörandet av skyldigheter enligt
ett internationellt avtal som är bindande för Finland. Finlands nationella lagstiftning kräver alltså
att då en finländsk medborgare till en finländsk beskickning utomlands har lämnat in en utländsk
handling som gäller födelse, ingående av äktenskap eller dödsfall utomlands för vidarebefordring
till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, ska beskickningen försäkra sig om att den
utländska handlingen är vederbörligen legaliserad eller försedd med ett apostille-intyg.
14. Villkor för att utlandsfinländare ska få finländskt medborgarskap
(Tidigare resolutioner 10/2012)
Resolutionen har inte förverkligats gällande en ändring av medborgarskapslagen så att en infödd
finländsk medborgare som också är medborgare i en annan stat automatiskt bevarar sitt
finländska medborgarskap. Fortsättningsvis ska du bevisa att du har tillräcklig anknytning till
Finland och före 22 års ålder anmäla till en finländsk myndighet att du vill behålla ditt
medborgarskap. Även om medborgarskapslagen är positiv till flera medborgarskap, anses det inte
ändamålsenligt att bevara ett medborgarskap utan faktiska band eller kopplingar till Finland.
Personer som har finländskt medborgarskap och som har haft sin hemkommun i Finland under en
kortare tid än sju år informeras av Migrationsverket om risken för att de kanske förlorar sitt
medborgarskap och möjligheten att behålla medborgarskapet. Varje år skickas denna information
till personer som under det innevarande året fyller 18 år och har en adress som registrerats i
befolkningsdatasystemet. Den som får informationen har tid att under sitt 18:e till 21:a levnadsår
anmäla om bevarande av medborgarskapet på basis av en tillräcklig anknytning till en finländsk
beskickning, polisen, huvudstaben eller civiltjänstcentralen, vilka har en automatisk
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anmälningsskyldighet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. En tillräcklig
years
anknytning kan påvisas på olika sätt. Om man förlorat sitt medborgarskap vid 22 års ålder kan man
återfå det genom en avgiftsbelagd anmälan.
15. Barn till tidigare finländska medborgare samt deras minderåriga barn ska kunna få finländskt
medborgarskap genom anmälan
(Tidigare resolutioner 2/2007, 4/2007, 15/2010)
Resolutionen har inte ännu förverkligats gällande en ändring av medborgarskapslagen så att
infödda tidigare och nuvarande finländska medborgares vuxna barn (18 år fyllda) och dessas
minderåriga barn kunde få finländskt medborgarskap genom ett anmälningsförfarande. I
medborgarskapslagen som trädde i kraft år 2003 fanns i 60 § en övergångsbestämmelse om
medborgarskapsanmälan inom utsatt tid. Denna bestämmelse gällde tidigare finländska
medborgare, och var i kraft 1.6.2003–31.5.2008. En person som förlorat sitt finländska
medborgarskap i samband med att hen fick medborgarskap i något annat land, kunde ansöka om
att återfå sitt finländska medborgarskap genom ett anmälningsförfarande varvid det inte förelåg
några krav på att den berörda personen skulle bo i Finland. Möjligheten gällde även avkomlingar
till tidigare och nuvarande finländska medborgare, också i sådana fall där de aldrig tidigare haft
finländskt medborgarskap. Efter övergångsperioden kan tidigare finländska medborgare få tillbaka
sitt finländska medborgarskap efter anmälan. Även ett minderårigt barn som är i din vårdnad får
samtidigt finländskt medborgarskap om barnet är medsökande i din anmälan.
16. Serviceboende för utlandsfinländare i Helsingforsregionen och samordning av finländska
seniorers hjälpbehov
(Tidigare resolutioner 12/2012)
Resolutionen har delvis förverkligats. Finland-Samfundets webbplats Seniorit maailmalla (Seniorer
ute i världen) informerar särskilt utlandsfinländska seniorer i internationella situationer. Helheten
finns också gratis tillgängligt i Senioripaluumuuttajan opas (Guide för senioråterflyttare), som kan
beställas via Finland-Samfundets rådgivningstjänst. Guiden kan läsas i rådgivningsavsnittet på
Finland-Samfundets webbplats och kan beställas via responsblanketten på Seniorit maailmalla
eller via e-post info@suomi-seura.fi.
Återflyttande seniorer omfattas av socialservicen på sin hemort på basis av stadigvarande boende
i Finland. Eftersom socialservicen/äldreomsorgen är på kommunens ansvar, kan inte den offentliga
sektorn erbjuda en särställning för återflyttare då det gäller val av serviceboende, utan de är
jämställda med andra kommuninvånare. Den privata och tredje sektorns planer och projekt
angående ett eget servicehus för återflyttare har inte förverkligats i brist på projektfinansiering.
Till privata serviceboenden kan utlandsfinländska seniorer söka sig på samma sätt som de som bor
i Finland. Återflyttare i Helsingforsregionen söker sig också ofta till privata serviceboenden där det
bor andra återflyttare sedan tidigare.
17. Utbyte av studenter och personal inom äldre- och demensvården
Resolutionen har delvis förverkligats. Genom utbytespraktikantprogram har utlandsfinländska
servicehus och äldreboenden avsedda för utlandsfinländska seniorer redan i ett par decennier
kunnat få finskspråkiga praktikanter. I EU- och EES-länderna sker praktikantutbytet via EU:s egna
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praktikantutbytesprogram, främst Erasmus-utbytesprogrammet. Utanför EU har studerande ochyears
nyutexaminerade i social- och hälsovårdsbranschen via EDUFI kunnat söka sig till serviceboendena
Suomi-koti i Australien och Kanada. Suomi-koti-boendena erbjuder seniorbostäder, finskspråkig
service och vårdplatser för åldrande emigranter från Finland på olika håll i världen. Eftersom
social- och hälsovårdsbranschen är strikt reglerad, är arbetarutbytet begränsat på grund av de
olika behörighetskraven i olika länder. I regel måste en yrkesutövare inom social- och
hälsovårdsbranschen skaffa sig behörighet i enlighet med det andra landets lagstiftning innan hen
kan utöva sitt yrke. Social- och hälsovårdsministeriet är öppet för möjligheten att tillsammans med
myndigheterna i branschen utreda om praktikantutbytet för studerande inom social- och
hälsovårdsbranschen vid utlandsfinländska vårdhem kunde utsträckas till att omfatta även
studerande på andra stadiet (anteckning gjord i Regeringens utlandsfinländarpolitiska program för
åren 2017–2021, s. 45).
18. En persons sista vilja
Resolutionen har förverkligats. På Finland-Samfundets webbplats Seniorit maailmalla (Seniorer ute
i världen) finns information särskilt för utomlandsfinländska seniorer om upprättande av
testamente, intressebevakningsfullmakt och vårdtestamente samt om vikten av handlingarnas
legalitet i internationella situationer. Helheten finns också gratis tillgängligt i
Senioripaluumuuttajan opas (Guide för senioråterflyttare), som kan beställas via FinlandSamfundets rådgivningstjänst. Guiden kan läsas i rådgivningsavsnittet på Finland-Samfundets
webbplats och kan beställas via responsblanketten på Seniorit maailmalla eller via e-post
info@suomi-seura.fi.
19. Uppbärande av sjukförsäkringsavgifter av utlandsfinländska pensionärer som permanent bor
utomlands
Inga åtgärder. Skatteförvaltningen i Finland uppbär sjukförsäkringsavgifter endast av de i utlandet
bosatta pensionärer, för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar.
20. Stöd till utlandsfinländska seniorer
Resolutionen har inte tagit ställning. Finland-Samfundet bedriver redan samarbete med olika
parter som arbetar med utlandsfinländska och återflyttande seniorer, och utför
intressebevakningsarbete grundat på redan befintliga resolutioner. Finland-Samfundets webbplats
Seniorit maailmalla (Seniorer ute i världen) informerar särskilt utomlandsfinländska seniorer i
internationella situationer. Senioripaluumuuttajan opas (Guide för senioråterflyttare) kan beställas
via Finland-Samfundets rådgivningstjänst. Guiden kan läsas i rådgivningsavsnittet på FinlandSamfundets webbplats och kan beställas via responsblanketten på Seniorit maailmalla eller via epost info@suomi-seura.fi.
21. Återinförande av en tidsfrist på fem år för att begära omprövning av beskattningen
Inga åtgärder. Enligt finansministeriet avräknas en eventuell dubbel beskattning i enlighet med de
bestämmelser i skatteavtalet som ska förhindra dubbel beskattning. En skattskyldig som anser att
hen har beskattats i strid med avtalet kan ansöka om omprövning. Om hen anser att en annan stat
har handlat i strid med avtalet, ska hen överklaga i den staten. Den allmänna tidsfristen på tre år
som räknas från och med det år som börjar efter skatteårets slut anses vara tillräckligt lång för att
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göra begäran om omprövning i sådana situationer där den skattskyldige anser att hen blivit
years
felaktigt beskattad i Finland. Om omprövningen eller beskattningen ännu pågår i en annan stat,
kan omprövningsnämnden i Finland skjuta upp handläggandet av omprövningsbegäran om det
avgörande som ges i den andra staten kan ha betydelse för beskattningen i Finland.
22. En permanent socialarbetare till Solkusten i Spanien
(Tidigare resolutioner 20/2015)
Resolutionen har förverkligats temporärt. År 2020 fick Finland-Samfundets samarbetspartner
Finlands Sjömanskyrka rf finansiering från STEA för ett treårigt projekt inom socialarbete på
Solkusten. Projektet gäller främjande av välbefinnandet hos finländare som bor och rör sig i
området och som är i behov av särskilt stöd och hjälp, samt stödjande av lokalt volontärskap.
Behovet av och möjligheterna till permanent socialarbete utreds. Fram till coronapandemin
flyttade allt fler anställda inom finländska företag till Solkusten tillsammans med sina familjer, och
turismen ökade. Under vintersäsongen bor 20 000–30 000 finländare i området. Eleverna i den
finska grundskolan och det finska gymnasiet på Solkusten och deras föräldrar är tvungna att
behålla sin hemort och sitt socialskydd i Finland för att barnen ska ha rätt till undervisning i skolan.
23. Sjukvårdskostnader som utlandsfinländare bosatta i vissa länder måste betala då de är i
Finland
Inga åtgärder. Finländare som betalar sina skatter till Finland men bor i länder med vilka Finland
inte har ingått något socialskyddsavtal kan inte få rätt att under sina besök i Finland använda
finländska sjukvårdstjänster till samma pris som andra personer som är bosatta i sådana länder
med vilka Finland faktiskt har ett dylikt avtal gällande sjukvårdstjänster. Det är frågan om
sjukvårdsrättigheter för finländare som bor på andra ställen än i EU-/EES-länder eller i Schweiz,
Australien eller i provinsen Québec i Kanada. Finländare som bor i dessa områden får
sjukvårdstjänster i Finland på samma villkor som personer som bor i Finland. Inom EU grundar sig
situationen på EU-lagstiftningen. Utifrån bilaterala sjukvårdsavtal ersätts kostnaderna inte mellan
avtalsstaterna, utan avtalen grundar sig på ömsesidighet. Finland har inte ingått bilaterala
sjukvårdsavtal sedan 1992, utan har strävat efter och ingått endast sådana socialskyddsavtal som
gäller tryggandet av pensionsrättigheter och undvikande av dubbla socialskyddsavgifter.
Bestämmelserna i de bilaterala avtalen är etablerade på grundval av antingen ömsesidighet eller
ersättning av kostnader länderna emellan, och tillgången till sjukvård till samma kostnad som
lokalbefolkningen grundar sig inte på betalning av skatter till ifrågavarande land.
24. Utlandsfinländare som registrerar sitt fordon i Finland
Resolutionen har förverkligats. Det blev lättare för utlandsfinländare att registrera sitt fordon i
Finland år 2019. Debetsedeln för fordonsskatt levereras utomlands, även som papperspost. I och
med reformen är ägaren skattskyldig, även om hens stadigvarande adress är utomlands. Om
fordonet dock har en förstahandsinnehavare, dvs. en ägare och dessutom en innehavare i Finland,
är förstahandsinnehavaren skattskyldig. I Traficoms e-tjänst kan man sköta ärenden med hjälp av
stark autentisering. Blanketterna finns också i Suomi.fi-tjänsten (information om Suomi.fi-tjänsten:
https://dvv.fi/sv/privatpersoner).
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25. Sänkning av tingsrätternas handläggningsavgifter vid registrering av äktenskapsskillnad i years
Finland när det gäller äktenskap mellan en finländare och en medborgare från ett land som inte
tillhör EU
Inga åtgärder.
26. FPA-kort till finländska medborgare som bor utomlands
Inga åtgärder.
27. Nivåhöjning av statsanslagen för distansskolan ”Etäkoulu Kulkuri”
Resolutionen har ännu inte förverkligats. Distansskolan ”Etäkoulu Kulkuri”, som styrs av det
finländska institutet för folkbildning (Kansanvalistusseura), är en skola för finländska barn och
unga som bor utomlands. Skolan erbjuder distansundervisning och nätkurser i finska språket och
litteraturen samt övriga ämnen i den finländska grundskolan till barn i utlandet. Statsanslaget har
från och med 2008 varit 140 000 €/år. Under åren 2012–2015 var anslagen högre, eftersom
riksdagen varje år fattade separata beslut om tilläggsfinansiering. Statsanslagen har förblivit
oförändrade, trots ändringar i elevantalet eller antalet avlagda kurser, och trots att de övriga
utgifterna ökat. I stället drivs verksamheten med ett underskott i budgeten när elevantalet eller de
övriga utgifterna ökar. Nivåhöjningen av det prövningsbaserade statsanslag som skulle balansera
budgeten och möjliggöra webbaserad undervisning bör uppgå till minst 200 000 € (momentet för
statsbidrag till organisationer för allmänbildande utbildning)
28. Sommargymnasiesamfundets statsanslag ska tryggas även framöver så att sommarläger kan
anordnas för utlandsfinländska barn och unga
(Tidigare resolutioner 18/2007, 2015)
Resolutionen har inte ännu förverkligats. Sommargymnasiesamfundet har anordnat kurser för
utlandsfinländska barn och unga i åldern 7–18 år sedan 1970-talet. År 2015 tvingades man lägga
ner kurserna på grund av minskade statsanslag och anslagens varierande storlek från år till år.
Sommargymnasiesamfundets styrelse beslutade att man sommaren 2017 inte ordnar kurser i
finska språket för utlandsfinländska barn och ungdomar på grund av nedskärningen i
statsanslagen. Sommargymnasiesamfundets statsanslag som ingår i undervisnings- och
kulturministeriets moment för organisationer har minskat sedan 2011. Villkoret för att på nytt få
igång sommarlägerverksamheten är en höjning av anslagen till minst den nivå som rådde under
2013. År 2019 och 2020 räcker anslagen endast till för att ordna sommargymnasieverksamhet.
29. Permanent finansiering av Finlandsskolorna
(Tidigare resolutioner 26/2012, 27/2015, 28/2015)
Resolutionen har inte ännu förverkligats. Åtgärderna fortsätter. Utbildningsstyrelsen delar årligen
ut statsanslag för organisationsverksamhet. Med dess hjälp stöder man bl.a. Suomi-koulujen tuki
ry:s och Finlandsskolornas verksamhet och utveckling och möjliggör Finlandsskolornas
verksamhet. Finlandsskolorna har en egen rad i budgeten (moment 29.10.51 och 52).
Undervisnings- och kulturministeriet strävar generellt efter att minska antalet budgetmoment, och
förslaget om ett eget budgetmoment för Finlandsskolorna anses inte vara ändamålsenligt.
Undervisnings- och kulturministeriet har inte ändrat sitt förslag till årligt anslag för
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Finlandsskolorna. Riksdagen har från och med 2011 beaktat detta och beviljat tilläggsanslag. Föryears
åren 2020 och 2021 var tilläggsanslagen 300 000 € en ökning på 70 % av ministeriets grundanslag.
För 2021 gjorde riksdagens finansutskott ett tillägg i betänkandet:
”Utskottet anser det nödvändigt att finansieringen av verksamheten fås på en hållbar grund.
Utskottet fäster också uppmärksamhet vid tryggandet av verksamhetsmöjligheterna för
Suomi-koulujen tuki ry. Till Suomi-koulujen tuki ry:s uppgifter hör bl.a. det pedagogiska
utvecklandet och stödjandet av Finlandsskolorna, och föreningen utarbetar även
undervisningsmaterial och ordnar fortbildning för lärarna vid Finlandsskolorna. Föreningen
fungerar huvudsakligen med talkokrafter utan avlönade anställda, vilket inte enligt den
utredning man fått ger tillräckliga möjligheter att utveckla verksamheten.”
År

UKM

Riksdagen

Sammanlagt

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

450 000 €
450 000 €
450 000 €
450 000 €
450 000 €
450 000 €
450 000 €
390 000 € (sänkning 13,4
%)
424 000 €
429 000 €
429 000 €
429 000 €
429 000 €

200 000 € 44,4%
150 000 € 33,3%
150 000 € -”150 000 € -”150 000 € -”200 000 € 51,3%

450 000 €
450 000 €
650 000 €
600 000 €
600 000 €
600 000 €
600 000 €
590 000 €

230 000 € 54,2%
150 000 € 35%
250 000 € 58,3%
300 000 € 70%
300 000 € 70%

654 000 €
579 000 €
679 000 €
729 000 €
729 000 €

2017
2018
2019
2020
2021

Finlandsskolornas verksamhetsbetingelser behandlades 2018-2019 i ministeriets arbetsgrupp för
utlandsskolornas ställning och framtid där Finland-Samfundet var representerat. Arbetsgruppens
promemoria (26.6.2019) framför som ett utvecklingsförslag att
- en tillräcklig nivå på det statsunderstöd som Finlandsskolorna får bör säkerställas;
- verksamheten utvecklas så att den når också elever i årskurserna 7–9;
- den webbaserade undervisningen utvecklas;
- en kvantitativ och kvalitativ kartläggning av Finlandsskolornas skolspecifika läroplaner görs,
på basis av vilken undervisningen i Finlandsskolorna kan
förenhetligas och stärkas
- Utbildningsstyrelsens beslut om beviljande av statsunderstöd för Finlandsskolor från år
2001 uppdateras och att
- man i samband med uppdateringen granskar grunderna för bildandet av elevgrupper inklusive
en minskning av gruppstorleken som berättigar till statsunderstöd och möjligheten att inkludera
även barn under 3 år i statsanslagen.
30. Under 3 år gamla barn ska omfattas av Finlandsskolornas statsanslag
(Tidigare 1/2005, 16/2007, 22/2010, 26/2015)
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Resolutionen har inte ännu förverkligats. Målet är att statsanslagen från undervisnings- och
years
kulturministeriet utsträcks till att gälla undervisning av elever som är under 3 år gamla i
Finlandsskolorna och att samtidigt höja stödbeloppet till Finlandsskolorna på motsvarande sätt.
För närvarande gäller finansieringen 3–18-åringar som går i Finlandsskolorna. Förslaget ingår också
i promemorian för undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för utlandsskolornas ställning
och framtid (se resolution 29).
31. Minska gruppstorleken i Finlandsskolorna
(Tidigare resolutioner 1/2005, 24/2010, 24/2015)
Resolutionen har inte ännu förverkligats. Åtgärderna pågår. Att minska den erforderliga
gruppstorleken som krävs för att få statsunderstöd från sex elever till fyra elever skulle garantera
högklassig undervisning i Finlandsskolorna, även om elevernas språkkunskaper varierar. Enligt
undervisnings- och kulturministeriet kan Finlandsskolorna själva besluta om storleken på sina
undervisningsgrupper och det är fråga om fri klubbverksamhet. Villkoret angående en
gruppstorlek på sex elever för att få statsunderstöd gäller lärarnas lönestöd. En minskning av
gruppstorleken skulle innebära en ökning av undervisningsgrupperna, och därmed en ökning av
lärarnas lönekostnader. Förslaget ingår i promemorian för undervisnings- och kulturministeriets
arbetsgrupp för utlandsskolornas ställning och framtid (se resolution 29).
32. Praktikstöd till högskolepraktikanter
Resolutionen har förverkligats. Utbildningsstyrelsen ger centraliserat information om
internationell praktik och arbete utomlands, om internationella utbytesprogram samt om
stipendier. På så sätt har finländare som studerar utomlands tillgång till information om
tillgängliga stipendier och andra finansieringsalternativ, såsom stödsystem för finansiering av
praktikperioder i Finland, på motsvarande sätt som sådana studenter som avlägger sina studier i
Finland.
33. Lagen om ändring av lagen om fritt bildningsarbete 1765/2009. Tillägg: Tillståndet kan
beviljas även för undervisning som anordnas utomlands
Resolutionen har inte förverkligats. Lagen om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
(1765/2009) har inte ändrats så att man under 4 § lägger till meningen ”Tillståndet kan beviljas
även för undervisning som anordnas utomlands”. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar inte
statlig finansiering för det fria bildningsarbetet för hobbyverksamhet såsom utlandsfinländska
seniorers behov av finskspråkig hobbyverksamhet, utan som undervisningstimmar inom
utbildning. Sofias understödsförening får årligen statsunderstöd. I statsbudgetens moment
29.10.51 (statsanslag för organisationer) finns ett anslag för Sofia ry:s bildningsverksamhet för
utlandsfinländare. Enligt ministeriet är det möjligt att utvidga dess användningsändamål så att det
gäller finländare också i andra länder, om riksdagen avsätter nödvändig finansiering till momentet.
Statsanslagen till medborgarinstituten skars ned som statens sparåtgärd åren 2012–2016, vilket
innebar en skärpning i institutens timantal. Att öka underhållstillstånden skulle kräva mer pengar.
34. Bristen på lokaler och stödundervisning i Europaskolorna
(Tidigare resolutioner 7/2005, 19/2007, 27/2010, 33/2015)
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Resolutionen har ännu inte förverkligats. Man önskade att undervisningsmyndigheterna skulle years
vidta åtgärder för att kartlägga problematiska förhållanden såsom inlärningssvårigheter bland
finländska elever i Europaskolorna, samt för att ordna stödfinansiering för de elever som behöver
annat stöd, så att man kan garantera en trygg, hälsosam studiemiljö. Anordnandet av elevernas
och studerandenas stöd för inlärning och skolgång (elevvård) med respektive tjänster bör
garanteras på det sätt som finländsk lag förutsätter. Man vill också att det ska utredas om
Europaskolorna kunde utfärda ett betyg som motsvarar grundskolans avgångsbetyg för de elever
som inte avlägger EB-examen.
Enligt undervisnings- och kulturministeriet är lärarna den mest betydande utgiftsposten i
skolornas budget. Systemet med Europaskolor leds av en styrelse som består av representanter
för medlemsstaterna och kommissionen. Medlemsstaterna utser medlemmarna i de två nämnder
som bistår styrelsen. Undervisningsnämnden ansvarar för att säkerställa undervisningens kvalitet
och den pedagogiska utvecklingen. Organet har representanter för personalen, eleverna och
föräldraföreningarna. Styrelsen bistår också Europaskolornas centraliserade administration i
Bryssel, vilken sköts av en centralbyrå ledd av en generalsekreterare. Den diskuterar med EUkommissionen och ministeriet ser den bör delta för att hitta en bra lösning.
Man kunde vädja till Utbildningsstyrelsen för att finansiera lönen för ett skolgångsbiträde i de
Finlandsskolor som verkar utomlands, utlandsskolor och Europaskolor där det finns ett särskilt
behov av differentierad undervisning.
35. Avläggande av allmän språkexamen (YKI) utanför Finland
(Tidigare resolutioner 9/2005, 24/2012, 25/2015)
Resolutionen har ännu inte förverkligats. För att understöda undervisningen i Finlands officiella
språk och uppmuntra eleverna, har man önskat att lagstiftningen som berör allmänna
språkexamina skulle ändras så att det blir möjligt att avlägga språkexamina i Finlands officiella
språk även utanför Finland.
Beviljande av språkexamina är en uppgift som ålagts en finländsk myndighet och på vilken
inhemsk lagstiftning tillämpas. Enligt undervisningsministeriet bör man i beredandet av lagstiftning
om ordnande av allmänna språkexamina utomlands beakta den finländska lagstiftningens
territoriala räckvidd, de kostnader som orsakas av att ordna examina utomlands, eventuella
konfliktsituationer i samband med arrangemangsavtalen samt rättsskyddet för dem som avlägger
examen. Finansieringen av genomförandet täcks delvis med statliga medel, delvis med avgifter
som tas ut av dem som avlägger examen.
36. Precisering och ändring av undervisningstillstånd i utlandsfinländska skolor
(Tidigare resolutioner 30/2015)
Resolutionen har ännu inte förverkligats. Behandlingen av ärendet fortsätter. Det föreslogsatt
undervisnings- och kulturministeriet ser över innehållet i undervisningstillståndet för
utlandsfinländarnas skolor så att finska medborgare tryggas en flexibel skolgång i det finländska
utbildningssystemet på finska. De fem finländska grundskolorna ute i världen ligger i Estland
(Tallin, Tartu), Ryssland (Moskva, S:t Petersburg) och på den spanska solkusten i Fuengirola (även
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gymnasium). De finländska utlandsskolorna vädjade (2.2.2018) till ministeriet om att ministeriet years
även i fortsättningen ska trygga deras verksamhet. Riksdagen krävde (FiUB 22/2017 rd) att deras
behov, verksamhetsbetingelser och den finansiering som verksamheten kräver bör utvärderas. I
slutet av 2018 önskade finansutskottet uppföljning och undervisnings- och kulturministeriet
inrättade en arbetsgrupp 2018-2019 för utlandsskolornas ställning och framtid. Representanterna
för utlandsskolorna och Finland-Samfundet som deltog anmälde avvikande åsikt till
utvecklingsförslaget för utlandsskolorna i arbetsgruppens slut promemoria (26.6.2019). Det gäller
en tillfällig period på tre år, efter vilken familjerna blir tvungna att betala hela andelen för barnets
skolgång (dvs. statsunderstödet skulle upphöra efter tre år). Enligt utlandsskolorna borde kriteriet
för elevantagningen vara finländskt medborgarskap enligt den nordiska modellen.
37. Avskaffande av gränshinder för utländska studenter
Resolutionen har delvis förverkligats. Finska läroinrättningar uppmanades godkänna också de
sökandes betyg som kommer från andra länder och meritvärdera dem utifrån det finska systemet
så att de utländska sökandena ges jämbördiga möjligheter ansöka till utbildning med finska
studeranden.
Enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017) har en person rätt att fritt söka sig till att avlägga en i
lagen avsedd examen eller utbildning. Till en yrkesutbildning kan antas en sökande som har avlagt
den grundläggande läroplanen eller en motsvarande utbildning eller som utbildningsanordnaren
annars anser ha tillräckliga förutsättningar för att förvärva den eftersträvade kompetensen eller
avlägga examen. Vid antagningen av studerande ska jämlika urvalsgrunder tillämpas.
Utbildningsanordnaren beslutar om de urvalsgrunder som används samt om inträdes- och
lämplighetsprov. Vid kontinuerlig antagning beslutar utbildningsanordnaren om ansökningstider
och -förfaranden. Vid antagningen till en grundläggande yrkesutbildning eller till en förberedande
utbildning kan man använda riksomfattande ansökningsförfaranden, om vilka det föreskrivs
närmare genom statsrådets förordning. Urvalsgrunderna samt inträdes- och lämplighetsproven
kan det dock fastställas genom undervisnings- och kulturministeriets förordning.
Utbildningsanordnarens uppgift är att utifrån företedda handingar och andra utredningar utreda
och identifiera den kompetens som studeranden tidigare förvärvat, samt att erkänna den
relevanta kompetens som förvärvats.
I portalen Studieinfo som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen kan man söka information om
yrkesutbildningar och bekanta sig med urvalskriterierna. De finländska läroanstalterna
upprätthåller där information om sina egna utbildningar. Tjänsten fungerar också på svenska och
engelska.
38. Finsk prästtjänst i Oregon
(Tidigare resolutioner 17/2012)
Resolutionen har inte ännu förverkligats. Man har framfört önskemål om samarbete mellan
Finlands evangelisk-lutherska kyrkas enhet för arbete bland utlandsfinländare och de finska
församlingarna i de nordöstra delstaterna i USA, Oregon och Washington för att få en gemensam
finländsk präst i regionen. Portland har inte anslag för en prästtjänst på heltid. Församlingarna har
på grundval av en utredning som uppgjorts av direktören för kyrkans enhet för arbete bland
utlandsfinländare förhandlat om att anställa en gemensam präst. Kyrkans enhet för arbete bland
utlandsfinländare sköter ärendet.
13

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET - FINNISH EXPATRIATE PARLIAMENT

24

39. Prata positivt-veckan 20–26.11.

vuotta
år
years
years

Inga åtgärder. Utlandsfinländarparlamentet förkastade motionen och uppmanade
motionsställarna att utnyttja andra påverkningskanaler.
40. Kulturturism mellan Italien och Finland
Inga åtgärder. Utlandsfinländarparlamentet kan inte ta ställning till motionen på grund av att den
ännu är på idéstadiet. Motionsställarna uppmanades utveckla en modell för ett samarbetsnätverk
– i synnerhet då motionen bygger på utlandsfinländarnas kunskap om den lokala kulturen och
näringslivet.
41. Finnish Room Committee-projektet i anslutning till Pittsburgh universitets nationalitetsrum
(Nationality Rooms) uppmärksammas
Resolutionen har förverkligats. För att rapportera om Finnish Room Committee-projektets finska
nationalitetsrum vid Pittsburghs universitet använder man sig av bl.a. Finland-Samfundet rf:s
virtuella Finlands-by. Dessutom uppmuntrar man till att dela informationen i utlandsfinländarnas
grupper och kanaler på sociala medier. Tilläggsuppgifter: www.nationalityrooms.pitt.edu (länkar
Resources, New Rooms) och www.pittsburghfinns.net
42. Utlandsfinländarnas databank för inrättande av smarta nätverk
Resolutionen har delvis förverkligats. Utlandsfinländarparlamentet konstaterade att liknande
register som framförs i motionen antingen redan finns eller är under planering. Utlandsfinländska
experter och företag kan kontakta ovan nämnda register om de vill ansluta sig till dessa nätverk.
Utlandsfinländarparlamentet understryker att nätverken bör vara öppna och att man effektivt ska
informera om dem.
43. Att följa finländska TV- och radioprogram utomlands
(Tidigare resolutioner 61/2002, 60-64/2010, 36-37/2015)
Resolutionen har delvis förverkligats. Utlandsfinländarparlamentet uppmanar Rundradion (Yle) att
fortsätta förhandla med berörda parter så att det tillgängliga programutbudet kan breddas utanför
Finlands geografiska gränser. Enligt Yle omfattar de program som är tillgängliga runt om i världen
(Yle Arena) cirka 80 % av innehållet. Genom portabilitetsförordningen (lagstiftande direktiv) som
gäller EU-området och som trädde i kraft i april 2018, öppnades 100 % av Yles programutbud för
att inkluderas i tillfällig roaming på EU-området för personer skrivna, dvs. bosatta i Finland.
Reformen kräver registrering via ett annars frivilligt Yle-användarnamn. Reformen har ingen
koppling till medborgarskap och går inte att utnyttja för finländare som bor utanför EU. Samma
vår kom det respons till Finland-Samfundet om upplevda begränsningar i tillgängligheten i Yles
programutbud. För att uppfylla sina åtaganden gentemot de utländska upphovsrättsinnehavarna
gällande det geografiska synlighetsområdet för de program man köpt in, tog Yle i bruk ett
dataprogram som identifierar plats-ID i tittarens dator, dvs. ett VPN-program som döljer den
geografiska adressen. Då detta hittades i tittarens dator, avbröt Yle laddningen av sitt
programutbud. Situationen kan rättas till genom att man tar bort VPN-programmet från datorn
och webbläsaren. Det i sig lagliga VPN-programmet är allmänt sålt och erbjuder skydd för
14

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET - FINNISH EXPATRIATE PARLIAMENT

24

vuotta
år
years

privatlivet som behövs i vissa länder. Utlandsfinländarnas speciella informationsbehov har
years
diskuterats med Yles ledning och de har uppmuntrats att producera egna program för barn och
unga för att stödja det finska språket och den finländska kulturen ute i världen. En utökning av Yles
programutbud för finländare ute i världen står på agendan i regeringens aktuella
utlandsfinländarstrategiarbete 2022–2026.
44. Uppdatering av utlandsfinländarparlamentets och Finland-Samfundets
kommunikationsformer
Resolutionen förverkligas. Utlandsfinländarnas expert- och serviceorganisation Finland-Samfundet
har till uppgift att (2 § i stadgarna)
1) stärka utlandsfinländarnas kopplingar till Finland och finländskhet;
2) stärka hemlandets band till utlandsfinländarna och stärka Finlandsbilden ute i världen;
3) främja värnandet om den finländska identiteten och kulturen ute i världen;
4) bedriva intressebevakning för utlandsfinländarna;
5) främja de sociala och bildningsmässiga förhållandena för utlandsfinländarna;
6) främja forskningen om utlandsfinländskhet;
För att förverkliga sina syften ska föreningen (3 § i stadgarna):
1) främja växelverkan mellan utlandsfinländarna och de som bor i hemlandet;
2) arrangera och stödja utlandsfinländarnas evenemang i Finland och utomlands;
3) bevaka utlandsfinländarnas intressen i hemlandet;
4) understöda verksamhet som främjar utlandsfinländarnas sociala och bildningsmässiga
förhållanden;
5) ge råd och handledning åt personer som flyttar från Finland till utlandet, utlandsfinländare och
återflyttare;
6) bedriva kommunikation och publikationsverksamhet på området;
7) arrangera utlandsfinländarparlamentets sessioner, möten, föredrags-, utbildnings- och övriga
motsvarande evenemang;
8) upprätthålla kontakten till myndigheter, instanser och organisationer
Kommunikationskanalerna som Finland-Samfundet använder sig av:
- tidningen Finlandsbron (Suomen Silta, Finland Bridge) som utkommer fyra gånger i året.
Versionen som kan läsas gratis elektroniskt är en pdf-tidning. Den elektroniska tidningen
innehåller översättningar.
- Det månatliga allmänna elektroniska nyhetsbrevet med medlemsinformation kan fritt
beställas via samfundets webbsida. Det innehåller höjdpunkter i UFP:s verksamhet och
skickas per e-post även till UFP-samfundens kontaktadresser. Samfundens nyhetsbrev är
en ny publikation som riktar sig till samfunden och utkommer fyra gånger i året.
- Finland-Samfundet rf:s webbsida suomi-seura.fi. Samfundets webbplats usp.fi informerar
om utlandsfinländarparlamentet och dess regionala representanters (presidiets,
medlemmarnas, vice ordförandenas) arbete. USP-sidan kan använda kyrilliska bokstäver
för den östeuropeiska sektionen.
- Tydlig och lättillgänglig information för målgrupperna erbjuds via rådgivningskanalerna per
e-post, telefon och via chatt, samt från och med hösten 2020 också på webbsidorna
Familjen ute i världen, Unga ute i världen och Seniorer ute i världen.
15

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET - FINNISH EXPATRIATE PARLIAMENT

-

-

24

vuotta
år
years

Finland-Samfundets kanaler på sociala medier är Facebook: Suomi-Seura ry, Twitter:
years
@SuomiSeuraryFI, Instagram och YouTube: Suomi-Seura ry (Helsinki). Till Facebook-sidan
Ulkosuomalaisparlamentti hör tionde sessionens evenemangssida och grupp.
I och med uppdateringen av arbetsordningen vid sessionen 2017 övergick
utlandsfinländarparlamentet primärt till elektronisk sessionspostning och -anmälan.
Brevpost används vid behov.

45. Anslag för utlandsfinländsk elektronisk media
Resolutionen har delvis förverkligats. Betydelsen av utlandsfinländsk media (tryckta tidningar,
radio, webbmedia) framhävdes ytterligare under coronaviruspandemin. Behovet av
kommunikation ökade, samtidigt som reklaminkomsterna för media kollapsade. Det månatliga
antalet radiolyssnare för livesändningar kan vara tiotusentals, och det månatliga antalet
onlineradiobesökare kan vara hundratusentals. Behovet av utlandsfinländska radiotjänster har
ökat till exempel i Sverige, Estland, Spanien, USA och Australien.
Finland-Samfundet uppmuntrade staten till att fästa uppmärksamhet vid utlandsfinländska medier
i fråga om projekt för främjande av produktion av journalistiskt innehåll (utlåtande om
statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll, 31.7.2020). Riksdagen tog i samband med
statens tilläggsbudget inför sommaren 2020 ställning till mediestödets omfattning. I oktober
uteslöt en arbetsgrupp dock utlandsfinländska medier ur förordningen; coronarelaterat stöd i
regeringens proposition gäller bara företag som är verksamma i Finland.
Enligt undervisnings- och kulturministeriet kan de anslag som årligen riktas till Finland-Samfundet
också delas ut som understöd till utlandsfinländska medier, vilket måste prioriteras internt för att
beakta behoven hos elektroniska medier. Samfundet delar årligen ut små understöd av
undervisnings- och kulturministeriets anslag till utlandsfinländska samfund och media. Ansökan
om understöd bör lämnas in senast 28.2 och styrelsen fattar besluten om understöd
(https://suomi-seura.fi/avustukset-ulkosuomalaisyhteisoille-ja-medialle-2020/). År 2021 riktades
understöden till digitala projekt och till utlandsfinländska medier.
46. Elektroniskt arkiv för ingermanländskt kultursamarbete
(Tidigare resolutioner 28/2012)
Resolutionen har förverkligats. Utlandsfinländarparlamentet stödjer ingermanländarna i deras
strävan att bygga upp ett elektroniskt arkiv och en databank. Därför vädjar
utlandsfinländarparlamentet till den finska staten att bevilja resurser för uppbyggandet av ett
elektroniskt nätverk som på en internetplattform samlar intresserade aktörer och information
kring ingermanländsk kultur och historia. Andan i undervisnings- och kulturministeriets (2018) svar
är att kartlägga samarbetsformer och resurser;
”Det ingermanländska materialet är betydande ur forskningsmässig och kulturarvsmässig
synpunkt. Att digitalisera materialet och göra det tillgängligt via en gemensam
webbplats/portal vore i sig motiverat. Materialet i Riksarkivet är inte digitaliserat, men
Riksarkivet har diskuterat med olika aktörer om att skapa en gemensam webbplats, om
Riksarkivet får utomstående finansiering för projektet. [-] I genomförandet av projektet är det
viktigt att följa allmänna standarder för digitalisering av kulturarvsmaterial. Detta gör det
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möjligt att hantera, finna, kombinera och bevara materialet. Ministeriet har inte lämpliga years
resurser att dela ut för ändamålet.”
Finska Litteratursällskapet fick år 2018 ett stipendium på 30 000 € från Wihuris fond för ett arkivoch minnesorganisationsprojekt (Maiju Putkonen: Ingermanland och ingermanländsk kultur – ta
vara på minnena och arkiven). Förutom för insamling behövs medel också för presentation,
sammanställning av utställningar och publikationer. Ämnet behandlades vid Ingermanländska
storfestligheterna i Finlandia-huset 5.10.2019, där Finland-Samfundet deltog. Nationalmuseets
utställning Ingermanländarna – de bortglömda finländarna (1-7/2020, manuskript: Lea och Santeri
Pakkanen, visuellt genomförande: Meeri Koutaniemi) visades på samfundets sociala medier.
Utställningen berättade om identitet och betydelsen av kollektiva minnen: hur det känns att tiga
och då tigandet blir till glömska.
47. Utlandsfinländarparlamentets räkenskaper och budget
Resolutionen har inte ännu förverkligats. En del av det verksamhetsunderstöd som undervisningsoch kulturministeriet beviljar Finland-Samfundet används för utlandsfinländarparlamentets
verksamhet samt anordnandet av sessioner. Ministeriet har strävat efter att garantera FinlandSamfundets verksamhetsförutsättningar. Verksamhetsunderstödet har i stort sett hållits på
samma nivå trots nedskärningar i organisationsunderstöd. Man har upprepade gånger framfört till
ministeriet att Finland-Samfundets utvidgade verksamhet inte beaktats i statsunderstödet. Den
politiska linjen för regeringens utlandsfinländarpolitiska program för 2017–2021 har varit att
säkerställa verksamhetsförutsättningarna för Finland-Samfundets utlandsfinländarparlament. Som
bäst bereds regeringens nya utlandsfinländarpolitiska strategi för 2022–2026 där målet är att få
tillräckliga resurser till Finland-Samfundet för att utveckla utlandsfinländarparlamentets
verksamhet. Coronapandemins inverkningar på statsekonomin kommer att utgöra en utmaning
under de kommande åren.
48. Utlandsfinländarparlamentets hemsidor och blanketter bör finnas tillgängliga på ryska –
Создание сайта www.usp.fi и регистрационных форм на русском языке
Inga åtgärder. Enligt artikel 9 i utlandsfinländarparlamentets stadgar är språken som används i
parlamentet finska, svenska, engelska och ryska. I den konstituerande sessionen år 1997
kom man överens om att de som behöver tolkning till ryska själva tillgodoser behovet av tolkning
och översättning. Detta har varit en fungerande praxis och det föreslås inga ändringar till
utlandsfinländarparlamentets stadgar eller arbetsordning till denna del. Det finns för närvarande
inte resurser att översätta blanketterna till ryska. UFP-webbplatsen usp.fi använder plattformen
Wordpress, som identifierar kyrilliska bokstäver.
49. Pris- och utmärkelsesystem för utlandsfinländarparlamentet
Inga åtgärder. UFP utgör en del av Finland-Samfundet, med vars stöd parlamentet verkar.
Utdelningskriterierna för samfundets utmärkelser kan tillämpas också på personer som verkar
inom UFP.
50. Strykning av ett inaktivt samfund från UFP:s register som har ratificerat
utlandsfinländarparlamentets stadgar
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Inga åtgärder. Resolution 25/2005 ger möjlighet att stryka medlemsorganisationer från UFP:s years
register om de inte uppdaterat sina kontaktuppgifter under en period som omfattar tre
sessionsperioder. Det finns inte orsak att skärpa förfarandet. I praktiken kommer bekräftandet av
en representant för en region att främja upphörandet av ratificeringen.
51. Status av observatörer i utlandsfinländarparlamentet
Resolutionen har förverkligats. Ställningen för de utlandsfinländska samfundens observatörer i
utlandsfinländarparlamentet har blivit starkare då observatörerna lades till i arbetsordningen 3 §
och 4 §. Angående observatörer i utlandsfinländarparlamentet har presidiet bl.a. konstaterat att
deras deltagande i sessionen och utskotten bidrar till bättre delaktighet och informationsgång
samt kompletterar samfundens typiska närvaro med endast en röstberättigad representant;
observatörernas deltagarkostnader är desamma som representanternas; till observatörer har valts
nya personer eller unga som man vill stödja; samt att då alla sessionsdeltagare följer med
anmälningsprocessen, kan arrangören fördela resurserna gällande utskottslokaler och tolkar på
vederbörligt sätt.
52. Sociala medier i utlandsfinländarparlamentets verksamhet
Resolutionen förkastades.
53. Inlämnande av motioner på vägnar av utlandsfinländarparlamentets region genom
regionmötets beslut
Resolutionen har förverkligats. Processen kring inlämnande av motioner har gjorts smidigare så att
flera utlandsfinländska sammanslutningar inom en geografisk region kan lämna in en gemensam
motion som undertecknats av endast en officiell UFP-sammanslutning. De övriga
sammanslutningarna kan genom ordföranden eller annan medlem med underteckningsrätt skicka
e-post och meddela sitt understöd för motionen.
54. De ungas medinflytande i utlandsfinländarparlamentet
Målet har delvis förverkligats. Finland-Samfundet har i samarbete med UFP:s presidium och de
utlandsfinländska ungdomarna tagit fram UFP:s program för utlandsfinländska ungdomar som
granskat ungdomarnas situation och verksamhetsmöjligheter och fastställt riktlinjer för det
fortsatta utvecklingsarbetet. UFP:s ungdomsutskott följer med genomförandet av programmet.
För att stödja ungdomarnas samhälleliga deltagande ordnade Finland-Samfundet 6.5.2021 ett
samråd med unga, ”De ungas forum” i samarbete med projektet Design for Government vid Aaltouniversitetet. Erfarenheterna och hälsningarna därifrån förmedlas till den tionde sessionen.
Modellen med hörande av utlandsfinländarna utvecklas som en del av regeringens
utlandsfinländarstrategiprojekt.
55. Användning av e-post i samband med sessionsförsändelser
Resolutionen har förverkligats. Genom ändringar i 2 § och 4 § i Utlandsfinländarparlamentets
arbetsordning skickade Finland-Samfundet rf i december 2019 ut en kallelse till den tionde
sessionen till alla UFP-samfund i första hand per e-post. I och med att sessionen flyttades fram till
år 2021 skickades nya kallelser ut elektroniskt i december 2020. De anmälda fick
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sessionsmaterialet en månad före sessionen, i första hand per e-post. På samma sätt får de och years
alla UFP-samfund sessionens protokoll i första hand per e-post inom tre månader från sessionen.
56. Inrättande av en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett kulturpolitiskt program för
utlandsfinländarparlamentet
Resolutionen har förverkligats. Presidiet utredde grundandet av en eventuell kulturpolitisk
arbetsgrupp och överlämnade ärendet till Finland-Samfundets styrelse för behandling. FinlandSamfundets uppgift har sedan 1927 varit att värna om det finska språket och den finländska
kulturen runt om i världen. Styrelsen beslutade att man inte åtar sig att upprätta ett separat
kulturpolitiskt program. Styrelsen tar separat ställning till projektförslag som för sin del främjar
Finland-Samfundets syfte att värna om den finländska identiteten och kulturen runt om i världen.
(*)
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