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Saatteeksi Suomi-Seuran puheenjohtaja, ulkosuomalaisparlamentin puhemies Jarmo Virmavirran artikkeliin 

”Ulkosuomalaisparlamentin aseman virallistaminen olisi hyvä satavuotislahja ulkosuomalaisille” (1-2017, 
toimitettu 12.1.2017 sähköpostitse) 

 

Ulkosuomalaisparlamentin merkitys ja toiminnan turvaaminen                   
 

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on perustamisvuodestaan 1997 lähtien vahvistanut Suomen aitoa kansainvälistä 

ulottuvuutta. Kahdessakymmenessä vuodessa USP:sta on kehittynyt vakiintunut ja arvostettu, vaan ei virallistettu 

ulkosuomalaisten äänitorvi Suomen viranomaisiin ja lainsäätäjiin päin. Toiminnan turvaaminen edellyttää USP:n aseman 

vakiinnuttamista. USP:n toiminnassa on mukana tänään 511 parlamentin säännöt hyväksynyttä ulkosuomalaisyhteisöä, 38 

maasta. USP:n merkitystä ja saavutuksia voisi kuvailla seuraavasti: 

 

Saavutukset. Ulkosuomalaisparlamentti on 2-3 vuoden välein kokoontuva ulkosuomalaisia edustava yhteistyöfoorumi, joka 

kokoaa ulkosuomalaisten esitykset ja toiveet Suomen valtiovallalle. Ulkosuomalaisia on noin 1.600.000, heistä Suomen 

kansalaisia runsaat 300.000, ja äänioikeutettuja 242.096 eli 5,4 % kaikista äänioikeutetuista. USP:n päätösten pohjalta 

valtioneuvosto on laatinut Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman. Ohjelman päivitys vuosiksi 2017-2021 

hyväksyttäneen tammikuussa 2017. 

 

Parlamentin aloitteesta toteutuneista asioista merkittävimpiin kuuluu kaksoiskansalaisuus. Kirjeäänestyksestä tehtiin 

toteuttamispäätös vuonna 2016. USP:n päätöslauselmat ja jatkuva edunvalvonta tarjoavat valtiovallalle tilannekuvan 

ulkosuomalaisesta todellisuudesta parannusehdotuksineen. USP on parlamentaarisesti järjestäytynyt ja puoluepoliittisesti 

sitoutumaton välittäjäkanava sekä ulkosuomalaisille että yhteistyötahoilleen. Esimerkkejä kansalaispalveluista ovat 

kansalaisuuslakia, väestörekisteriä ja passin uusimista koskevat kysymykset, esimerkki opinto- ja koulutusasioista on Suomi-

koulujen tukeminen. 

 

Edustus. USP toimii demokraattisesti päättämiensä sääntöjen pohjalta. Parlamentin säännöt hyväksynyt 

ulkosuomalaisyhteisö saa lähettää 1-3 edustajaa parlamentin istuntoon. Seuraava, 20-vuotisjuhlaistunto kokoontuu 16.-

17.6.2017. Istunto vahvistaa parlamentille kahdeksan maailman eri alueet kattavasti edustavaa varapuhemiestä. Parlamentin 

puhemiehenä toimii Suomi-Seuran puheenjohtaja. 

 

Rahoitus. USP toimii Suomi-Seura ry:n rahoituksella ja seuran toimisto toimii parlamentin sihteeristönä. Toimistossa on 

erikseen palkattu parlamenttisihteeri, tosin seuran henkilökunnan asiantuntemusta tarvitaan erityisesti istuntovuosina. 

Parlamentin kokoontumisvuosina kulut ovat lähes 500.000 euroa, välivuosina runsaat 300.000 euroa. 

Ulkosuomalaisparlamentin toimintaa ei ole otettu huomioon Suomi-Seuran valtionavuissa, vaikka parlamentti tekee 

hallintoviranomaistyön luonteista työtä ja pitää yllä kansallisen identiteetin vahvistamiseen tähtäävää toimintaa 

ulkosuomalaisten keskuudessa.  

 

Aseman uudelleenarviointi. Ulkosuomalaisparlamentin saattaminen lainsäädännölliselle pohjalle tehostaisi, selkeyttäisi ja 

turvaisi toiminnan. USP:n toimintaedellytysten turvaaminen on ulkosuomalaispoliittisen ohjelman politiikkalinjaus. 

Hankkeesta saattaa USP lainsäädännön piiriin  keskustellaan sisäministeriössä. Vakiinnuttaminen edellyttäisi poliittista 

päätöstä ja varmuutta rahoituksesta. 

 

Demokratian toteutuminen. Ulkosuomalaisparlamentti toteuttaa hyvin Suomen juhlavuoden osallistumisteemaa. 

Ulkosuomalaiset ovat asuinmaidensa ja Suomen välisen vuorovaikutuksen edistäjiä. USP:n menestyksellisesti ajama 

ulkosuomalaisten kirjeäänestysoikeus sopii demokratiaan muutenkin kuin juhlavuoden teemana. Lainvalmisteluhankkeena 

parlamentin aseman vakiinnuttaminen lainsäädännöllä ei käsittääksemme olisi raskas, koska parlamentti toimii jo nyt 

sääntömääräisesti. 
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