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Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous  
Helsingissä 16.–17.5.2011 
 
Yhteenveto pöytäkirjasta 
 
Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 
Aika: maanantai 16.5.2011 - tiistai 17.5.2011 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Ville Itälä avasi kokouksen 16.5.2011 kello 9.15. 
 

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen ja asialistan hyväksyminen 

Läsnäolijat todettiin ja asialista hyväksyttiin 
Läsnä: 
Puheenjohtaja, puhemies Ville Itälä  
Alueiden varapuhemiehet: 
Wladimir Kokko (Itä-Eurooppa), Tuula Fomin (Pohjois-Eurooppa), Reino Ruusunen (Keski-
Eurooppa), Pirke Fustinoni (Välimeren maat, Lähi-itä ja Afrikka), Marita Cauthén (USA ja 
Latinalainen Amerikka), Risto Söder (Australia ja Aasia), Niilo Saari (Kanada),  
Suomi-Seura ry: 
toiminnanjohtaja Paula Selenius, päätoimittaja Leena Isbom ja parlamenttisihteeri Tina Nordqvist 
(siht.) 
 
 

3. Alueraporttien läpikäynti 

Puhemiehet esittivät alueraporttinsa. Alueraportit löytyvät USP:n omilta aluesivuilta. 
 
 
4. Sihteeristön tilannekatsaus ja ajankohtaiset asiat 
 

Keskusteltiin sihteeristön ehdotuksesta seuraavan istunnon päivämäärän muuttamisesta. Syy 
muutokseen on puhemiehen velvollisuudet Euroopan Parlamentissa. Maanantaina ja tiistaina 22.–
23.10.2012 Eurooppa-parlamentti kokoontuu Strasbourgissa, joka tekee puhemiehen 
osallistumisen mahdottomaksi. Samalla todettiin, että tauko Helsingin yliopiston 
luentoaikataulussa rajoittaa näiden tilojen käyttäminen tälle samalle viikolle (viikko 43). Ratkaisu 
siirtää istuntopäivät perjantaiksi ja lauantaiksi 26.–27.10.2012 pidettiin hyvänä ratkaisuna.  

Käytiin läpi ministeriöiden lausunnot päätöslauselmista 2010. Päätöslauselmakierros kesti tällä 
kertaa erityisen kauan, mm. kääntäjien aikataulun takia. Pohdittiin, voitaisiinko seuraavalla kerralla 
kiirehtiä lausuntokierrosta joillakin tavalla.  

Nordqvist selosti viime kokouksessa esille tulleesta ongelmasta Australiassa, jossa eläkeläiset 
ovat valittaneet pankkien välitysmaksujen suuruutta ja vaihtelevuutta. Sihteeristö on tehnyt 
kyselyjä eri pankki- ja vakuutusalan järjestöille sekä kuluttajaviranomaisille. Yleisesti voidaan 
todeta, että jos on oma pankkitili Suomessa, pankkiasiakkaana on helpompi päästä 
keskusteluyhteyteen pankin kanssa ja sillä tavalla yrittää vaikuttaa pankkien veloitettaviin 
siirtomaksuihin. Mikäli ei ole pankin asiakas Suomessa niin keskustelu tulisi käydä eläkeyhtiön 
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kanssa. Lisäksi tulee muistaa, että pankit ovat liikelaitoksia, joten heillä on oikeus velottaa 
palveluistaan, tosin kohtuullisuuden rajoissa. Finanssineuvonnassa ollaan kuitenkin valmiita 
ottamaan asia esille pankkien kanssa. Siihen tarvitaan eri asianomaisten omia kokemuksia ja 
ongelmia, joita sitten voidaan lähettää Finanssineuvontaan. Tämä tekee sitten näiden henkilöiden 
pankeille kyselyn. Päätettiin myös, että seuraavan kokouksen aikana tehdään vierailu 
Eläketurvalaitokseen tai Vakuutusalan edunvalvontajärjestöön tässä asiassa.  

Päätettiin että kun uusi hallitus on koossa, tehdään vierailu oikeusministerin luona 
kirjeäänestysasiassa. 

Seuraava kokous pidetään 28.-29.11.2011. 

Helsinki 25.5.2011 

 

Tina Nordqvist 
parlamenttisihteeri 
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Ulkosuomalaisparlamentin kevätkokouksen vierailujen keskustelumuistiot  

 

1. Tapaaminen Tuija Tammelanderin (Etäkoulu Kulkuri) kanssa 
Maanantai 16.5.2011, klo 13.00, Suomi-Seura ry. 
Läsnä: Tuija Tammelander, ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö, toiminnanjohtaja Paula 
Selenius, tiedotuspäällikkö Leena Isbom, parlamenttisihteeri Tina Nordqvist  

 
Tuija Tammelander aloitti kertomalla, että Kotiperuskoulun nimi on muuttunut Kulkuriksi. Toiminta ei ole 
nimenmuutoksen myötä muuttunut. Kulkuri siis antaa etäopetusta ulkosuomalaisille lapsille. Kulkurissa voi opiskella 
joko yksittäisiä aiheita, joista äidinkieli on suosituin, tai koko peruskoulun oppimäärä. Tulevaisuudessa Kulkuri tulee 
satsaamaan entistä enemmän nettiopetukseen. 
 
Koulun perustamisesta alkaen (vuonna 1975) rahoitus on ollut projektikohtaista. Opetusministeriö antoi aikoinaan 
Kansanvalistusseuralle toimeksiannon huolehtia ulkosuomalaislasten etäopetuksessa Kotiperuskoulun muodossa ja 
antoi sille harkinnanvaraista projektiavustusta. Rahamäärä ei perustu mihinkään oppilasmääriin tai muuhun mitattaviin 
yksikköihin. Tämä rahoitusrakenne tekee opetuksesta vaikeasti suunniteltavan eikä vastaa Kulkurin vakiintunutta 
toimintaa. Syy siihen, että Kulkurin toiminta ei ole normaalin etäopetuksen piirissä on, että opetusministeriö tulkitsee 
perusopetuslakia niin, että se ei salli perusopetuksen antamista etäopetuksena. Ulkomailla asuvat lapset eivät ole 
Suomessa opetusvelvollisia. Muille ei opetusvelvollisille, eli lukio- tai aikuisopiskelijoille, etäopetuksen antaminen on 
sallittua. 
 
Tammelander totesi, että ministeriössä näissä keskusteluissa ei edetä. Fustinoni muistutti, että puhemiehistön 
käydessä viime syyskokouksen aikana opetusministeri Virkkusen ja Opetushallituksen luona keskustelemassa tästä 
ongelmasta, molemmat suhtautuivat positiivisesti. Itälä ehdotti, että ongelmaa tulisi lähestyä oikeusasiamiehen kautta. 
Lakia ei siis tarvitsisi muuttaa vaan lain tulkintaa. Todettiin, että perustuslakiin viitaten ulkosuomalaisparlamentti 
tekee kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Jos tämä toteaa, että lakia on tulkittu väärin, opetusministeriön on 
muutettava tulkintansa laista. Jos oikeusasiamies toteaa, että lakia on tulkittu oikein, lakia täytyy muuttaa niin, että 
Kulkurissa perusopetusta saavat olisivat perusopetuslain piirissä ja Kulkuri otettaisiin mukaan 
valtionosuusjärjestelmän piiriin.  
 
 

2. Tapaaminen ulkoasiainministeriön edustajien kanssa 
Maanantai 16.5.2011, klo 14.30, Suomi-Seura ry. 
Läsnä: lähetystöneuvos Vesa Häkkinen, passi- ja viisumiyksikkö, kriisi- ja avustustiimin johtaja 
Teemu Turunen, konsulipalveluyksikkö 
ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö, toiminnanjohtaja Paula Selenius, tiedotuspäällikkö Leena 
Isbom, parlamenttisihteeri Tina Nordqvist  

 
Itälä aloitti painottamalla, että ulkoasiainministeriön tuki kirjeäänestyksen saamiseksi on tärkeä. Hän jatkoi kertomalla 
passisalkkutoiveista Australiassa ja kysymällä salkkujen rahoituksesta ja mahdollisuuksista saada yksi kiertämään 
Australiaa. Turunen totesi, että oikeusministeriö on tietoinen UM:n positiivisesta kannasta kirjeäänestykseen. Hän 
lupasi, että kun keskusteluja näissä asioissa käydään virkamiestasolla niin he ottavat asian uudelleen esille. Selenius 
totesi, että USP on nimenomaan ajanut kirjeäänestystä koska sähköinen äänestys on liian kaukana tulevaisuudessa 
kun taas kirjeäänestyksellä on monta toimivaa esimerkkiä maailmalla ja se on paljon helpommin toteuttavissa. Itälä 
painotti, että asialla alkaa olla kiirettä jos halutaan saada kirjeäänestys seuraaviin presidentinvaaleihin. Turunen kysyi 
oikeusministeriön kantaa. Itälä kertoi, että ministeri puoltaa mutta virkamiehet suhtautuvat varovaisesti. Selenius 
lisäsi, että vaikka virkamiesten vastustaminen on selvästi vähentynyt, asia ei silti liiku. Itälä painotti, että alkuvuodesta 
2010 suoritettu lausuntokierros osoitti, että selvästi kielteisesti suhtautuvia puolueita ei ollut kovinkaan monta. 
Keskusta oli eduskuntapuolueista selvästi kriittisin, Kokoomuksen kanta on sen jälkeen muuttunut vielä 
positiivisemmaksi. Projektin läpiviemiseksi siis tarvitaan vielä paljon taustatukea.  
 
Häkkinen selosti passisalkun koekäyttöprojektia. Espanjassa ja Kanadassa koekäytössä olleet salkut ovat toimineet 
pääasiallisesti hyvin. Kokeilun seuraavassa vaiheessa lisätään kapasiteettia ja vakinaistetaan jo käytössä olevien 
salkkujen käyttöä. Espanjan Palma de Mallorcaan ja mahdollisesti Las Palmasiin tulee toinen salkku. Ottawassa 
vakituisesti oleva Kanadan salkku tullaan siirtämään tilapäisesti Floridaan. New Yorkiin ja Los Angelesiin tulee omat 
salkut. Häkkinen jatkoi kertomalla, että yksi passisalkkuyksikkö maksaa noin 12 000€. Tähän päälle tulee vielä 
henkilöstön kustannukset ja ylläpito. Häkkinen painotti, että edustuston on itse päätettävä hankinnasta ja maksettava 
salkun hinta. Siten varmistutaan siitä, että salkku tulee tositarpeeseen ja edustusto on sitoutunut sen käyttöön. 
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Tukikustannukset, ylläpito jne. maksaa ministeriö. Häkkinen totesi, että jos haluaa salkun omalle alueelleen pitää olla 
yhteydessä edustustoihin, koska siellä päätös tehdään hankitaanko laitteisto. Häkkinen kertoi, että ministeriöstä on 
mahdollista hakea lisärahaa laitteen hankintaan. Söder kysyi mitä koekäyttö tarkoittaa. Mihin se johtaa ja onko 
projektilla loppua? Häkkinen painotti, että koekäyttö on toistaiseksi eikä odotettavissa ole, että käyttö loppuu. 
Päinvastoin, sitä yritetään laajentaa resurssien mukaisesti.  
 
Selenius kysyi mahdollisuudesta pidentää taas passeja kymmenvuotisiksi. Hän ehdotti myös muissa maissa vallalla 
olevaa käytäntöä, jossa vanhan passin voimassaolo lisätään uuden passin voimassaoloaikaan. Häkkinen totesi, että 
itse hän näkisi helpommaksi vaihtoehdoksi pyrkiä pidentämään passien voimassaoloaikaa taas 10 vuodeksi. Tällä 
hetkellä passin valmistaja takaa passien sirut viideksi vuodeksi. Muissa maissa tämä takuuaika on kymmenen vuotta. 
Hän totesi, että passi- ja viisumiyksikkö on yhteydessä sisäasiainministeriön poliisiosastoon, joka on vastuussa 
passien myöntämisestä. Mikäli vain mahdollista, UM puoltaa passien pidentämisen paitsi ehkä lasten kohdalla. 
Passien nousseista hinnoista hän totesi vielä, että passien myöntäminen pitää kattaa passien hinnassa. 
Omakustannushinnaksi on ulkomailla myönnettyjen passien kohdalla arvioitu 200 €. 1.5.2011 ulkomailla myönnettyjen 
passien hinta nostettiin 120 €. Hän myönsi että tämä on korkea hinta mutta totesi, että se on silti omakustannushintaa 
halvempi. Viisumien hinnat määrää EU. 
 
Kokko kertoi viisumipalveluiden ulkoistamisesta Pietarissa. Hän kertoi, että ensin muutos oli aiheuttanut käytännön 
ongelmia eteenkin Inkerin Liiton kautta Suomeen matkustavien lapsiryhmien viisumien haussa. Hän totesi, että heidän 
kannaltaan suora asiointi edustuston kanssa on aina parempi ja totesi myös, että viisumin hinta on suhteellisen 
korkea eteenkin kausityöntekijöille. Hän kuitenkin kiitti siitä, että kaikki on toiminut hyvin muutoksenkin aikana. 
Häkkinen totesi, että viisumien määrä on nousussa. Tänä vuonna arvioidaan että Venäjällä myönnettäisiin miljoona 
viisumia. Edustuston toimitilat eivät riitä tällaisen määrän käsittelemiseen. Hän myönsi myös, että monet päällekkäiset 
palvelumaksut nostavat viisumien hintaa mutta totesi samalla että mitä enemmän erikoisjärjestelyjä erityisten ryhmien 
kohdalla on, sitä monimutkaisemmaksi ja hankalammaksi työ muuttuu. Hän lupasi välittää terveiset eteenpäin muttei 
voinut luvata muutoksia tämänhetkiseen järjestelmään. Ulkoistamisen pääsyyksi Häkkinen mainitsi suuret 
hakijamäärät. Häkkinen totesi, että ulkoasiainministeriön palvelujen lisäulkoistaminen vaatii lakimuutoksen. Passi- ja 
viisumiyksikössä pohtivat parhaillaan mahdollisuutta ulkoistaa myös oleskelulupien hakua. Hän myös totesi, että 
pyrkimyksenä on siirtyä yhä pidempien viisumien käyttöön.  
 
Turunen kertoi alkuvuoden katastrofien näkyneen ulkoministeriön työssä. Sosiaalisen median lisääntynyt käyttö on 
saanut hyvää palautetta. Ministeriön kriisivalmius ja – työ on nykyään aivan eri tasolla kuin vuonna 2004, jolloin 
uudistamistyö tehtiin pitkälti Kaakkois-Aasian tsunamin tuloksena. Päivystysjärjestelmät ovat parantuneet ja hyviä 
rutiineja on tullut lisää. Nykyään kriisien hallintaan on tullut paljon enemmän automatiikkaa ja valmiutta. 
Hämmästyttävän vähän on tullut kielteistä palautetta. Selenius muistutti, että vielä Kalifornian metsäpalojen aikana 
parisen vuotta sitten tuli kielteistä palautetta nimenomaan ihmisten yhteystietojen käytöstä. Koska yhteystiedot eivät 
olleet virallisia, lähetystön työntekijät eivät voineet/halunneet käyttää niitä vaikka niitä tarjottiin. Turunen totesi, että 
ulkomailla asuvien yhteystietojen antaminen ja lähetystöön rekisteröityminen sekä myös poismuutosta 
ilmoittautuminen on edelleen suuri ongelma.   
 
 

3. Tapaaminen eduskunnassa.  
Tiistai 17.5.2011, klo 11.00, eduskunta 
Läsnä: valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi, varapuheenjohtaja Pentti Karttunen, 
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna 
Ojala-Niemelä, jäsen Elisabeth Nauclér, ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö, toiminnanjohtaja 
Paula Selenius, tiedotuspäällikkö Leena Isbom, parlamenttisihteeri Tina Nordqvist  

 
Itälä esitteli ulkosuomalaisparlamentin päällimmäiset asiat alkaen kirjeäänestyksestä. Hän totesi, että myönteistä 
palautetta on tullut sekä eduskuntapuolueilta että vastaavalta ministeriltä mutta asian valmistelu ei silti liiku.  Hän 
painotti, että asia on eritäin tärkeä ulkosuomalaisille sekä äänestysoikeuden toteuttamiselle että 
äänestysaktiivisuuden tukemisen kannalta. Hän jatkoi toteamalla että toinen ajankohtainen asia ulkosuomalaisille on 
suomalaisten lasten koulutuksen turvaaminen. Sekä ulkomailla asuville suomalaisille että paluumuuttajille on 
äärimmäisen tärkeää, että lasten oikeus äidinkieleen toteutuu. Hän myös kiitti eduskuntaa Suomi-koulujen 
määrärahojen nostosta tämän vuoden budjetissa ja esitti toiveensa, että tämä lisäys jäisi myös tuleville vuosille 
voimaan.  
 
Fustinoni totesi Kulkuri etäkoulusta, että sen rahoituksen perusta on remontin tarpeessa. Etäkoulu Kulkuri elää 
harkintavaraisen projektirahan varassa. Hän muistutti, että vaikka kyseessä olisikin koko peruskouluoppimäärää 
suorittavista suomalaisista oppilaista, vanhempien on toisin kuin asuessaan Suomessa, maksettava opetuksesta 
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kokonaan itse koska etäopetus ei opetusministeriön tulkinnan mukaan voida sisällyttää perusopetukseen. Hän kiteytti 
ulkosuomalaisparlamentin tavoitteet sanomalla, että toivomuksena olisi, että voitaisiin tulkita perusopetuslakia niin että 
Kulkurin opetus olisi perusopetuksen piirissä ja rahoitus hoitaa sen mukaisesti. Hän viittasi vielä siihen, että etälukio 
on lain mukaan mahdollinen etäopetusmuoto ja on siitä syystä maksuton. Edustaja Vahasalo ihmetteli lain tulkintaa ja 
kysyi miten Suomessa tapahtuva kotiopetus poikkeaisi Kulkurin opetuksesta sekä ketkä toimivat opettajina Kulkurissa. 
Nordqvist vastasi, että koska kunnat valvovat Suomessa kotiopetusta, sitä ei katsota etäopetukseksi ja näin 
kotiopetus täyttää lain vaatimukset. Todettiin myös, että valtioavun piiriin siirtyminen toisi noin 100 000€ lisää rahaa 
Kulkurille, eli suurista rahoista ei ole kyse. Selenius painotti vielä, että Suomi-koulut ovat eri asia kuin Kulkuri. Suomi-
kouluissa on noin 4000 oppilasta ja se toimii täysin vapaaehtoispohjalla ja tavallisesta koulusta erillään. Nyt myönnetty 
200 000€ lisärahoitus tuli todella tarpeeseen. Molemmat suomalaisten lasten kieli- ja koulutusta tukevat muodot ovat 
tärkeitä ja panostamiseen arvoiset. Edustaja Sasi totesi, että nyt lisätty raha on tarkoitettu pysyväksi mutta tässä 
taloudellisessa tilanteessa mikään ei ole varmaa.   
 
Itälä palasi vielä kirjeäänestykseen todeten, että ulkosuomalaisparlamentti toivoo, että asia voitaisiin ottaa esille 
hallitusneuvotteluissa ja kirjata hallitusohjelmaan. Hän painotti vielä, että presidentinvaalit olisivat ihanteelliset vaalit 
niiden selkeiden asetelmien vuoksi. Kaikki hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet ovat asian hyväksyneet, nyt 
tarvitaan tekoja jotta eduskunta saisi päättää asiasta. Edustaja Ojala-Niemelä totesi, että molemmat esille tuodut 
asiat ovat tärkeitä. Hän lupasi ottaa ne esille ja viedä eteenpäin omassa työssään. Myös edustaja Sasi totesi, että 
kirjeäänestys voidaan hyvin ottaa hallitusneuvottelupöydälle. Itälä muistutti vielä, että kirjeäänestyksen myötä voidaan 
myös säästää rahaa, jotka muuten käytettäisiin äänestyspaikkojen ylläpitoon, eteenkin niissä tapauksissa, jossa 
äänestyspaikoilla käy hyvin vähän väkeä.  
 
Söder muistutti vielä uuden passijärjestelmän hankaluudesta ulkosuomalaisille ja kertoi ulkoasiainministeriön 
passisalkkukokeilusta. Hän toivoi, että tämä projekti saisi lisää rahaa. 
 
Nordqvist kiitti vielä eduskuntaa uuden kansalaisuuslain muutoksista, jotka antavat ulkomailla asuville entisille 
Suomen kansalaisille pysyvän oikeuden hakea kansalaisuutta takaisin ns. ilmoitusmenettelyllä. Samalla hän totesi, 
että entisten kansalaisten jälkeläiset on jätetty lain ulkopuolelle, toisin kuin lain siirtymäsäännöissä vuosina 2003–
2008. Hän painotti, että jälkeläisten asema on edelleen ulkosuomalaisparlamentin asialistalla. 
 
 

4. Tapaaminen Ylesiradiossa  
Tiistai 17.5.2011, klo 14.00, Yleisradio 
Läsnä: toimitusjohtaja Lauri Kivinen, johtaja Olli-Pekka Heinonen, 
ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö, toiminnanjohtaja Paula Selenius, tiedotuspäällikkö 
Leena Isbom, parlamenttisihteeri Tina Nordqvist  

 
 
Toimitusjohtaja Kivinen aloitti toteamalla, että ulkosuomalaiset ovat YLE:lle tärkeä kohderyhmä. Hän mainitsi, että 
vaikka maailma ja media ovat globalisoituneet, puitteet ja sitovat lait ja sopimukset eivät aina tue public service 
yhtiöiden tavoitteita. YLE:n päämääränä on tarjota palvelujaan ja tuotteitaan mahdollisimman laajasti, 
kansainvälisestikin. Itälä totesi myös, että kansainvälinen tarjonta on jäänyt kehityksen jälkeen. Hän viittasi TV 
Finlandiin, jonka ohjelmatarjonta on heikentynyt ja jää monilta pois kun vahvempia vaihtoehtoja löytyy netistä. Hän 
peräänkuulutti myös tv-luvan kansainvälistämistä, eli jos tv-lupa maksetaan, sen pitäisi olla voimassa huolimatta siitä 
missä katsoo. Tekniikka on ajanut lainsäädännön ohi kun rajat häviävät. Ulkosuomalaiset ovat edelleen YLE:n 
asiakkaita vaikka asuvat toisessa maassa. Heille on myös välttämätöntä seurata kotimaansa tarjontaa suomen kielen 
taidon säilyttämisen takia. Kivinen totesi, että hän on pitkälti samaa mieltä. Ongelma on, että oikeuksista vastuussa 
olevat tahot eivät halua kehittää vanhaa järjestelmää vaan pitävät kiinni oikeuksistaan vaikka aika on ajanut niiden 
ohi. YLE on pitkälti vanhan järjestelmän vankina. Oikeuksien ja ohjelmien myyminen ja esittäminen perustuu 
maantieteellisiin alueisiin. Tämä johtaa siihen, että monissa tapauksissa ei edes voida ostaa oikeuksia esityksiin 
toisiin maihin, vaikka rahaa ja tekniikkaa olisikin olemassa. YLE:n oma tuotanto on onneksi tämän järjestelmän 
ulkopuolella. Lastenohjelmat ja uutiset ovat vapaasti lähetettävissä kaikkialle ilman maantieteellisiä rajoja. Itälä 
painotti vielä, että kielto ei tänä päivänä poista käyttöä. Hän arveli, että moni maksaisi lupamaksun jos se oikeuttaisi 
ulkomailla katselemiseen. Keskusteltiin ns. ”pubi-casesta”, jossa ravintola oli ostanut jalkapallo-otteluiden 
näyttöoikeudet halvemmalla toisesta maasta (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0403:FI:HTML Case C-403/08). Heinonen totesi, että 

kaupalliset tv-yhtiöt haluavat tehdä voittoa tuottamistaan tai ostetuista ohjelmistaan joka kerran kun esitetään. 
Keskustelua käydään tekijänoikeusjärjestöjen kanssa koko ajan. Kansainvälisestä tuotannosta urheilu on kaikista 
vaikein.  
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Heinonen kertoi, että parhaillaan käydään keskusteluja siitä, voitaisiinko YLE Teeman ja YLE FST:n ohjelmat lisätä 
TV Finlandin tarjontaan. Näin ohjelmatarjonnan laatu saataisiin osittain parannettua.  
 
Turkin vastaanotto-ongelmasta hän totesi, että YLE hoitaa jakelunsa jonkun muun operaattorin kautta kuin muussa 
Euroopassa. Ongelma on siis operaattorin ja korttijärjestelmässä. 
 
Fomin esitti kysymyksen TV Finlandin tarjonnasta ja esitti, että olisi tarjolla enemmän ruotsiksi tekstitettyä ohjelmaa. 
Heinonen kertoi, että tämä saattaa tulla mahdolliseksi kun ja jos FST tulee mukaan. Samoin hän kertoi, että 
neuvotellaan uudesta toimijasta Ruotsissa, joka olisi kiinnostunut jakamaan kaikki YLE:n kanavat. 
 
Kivinen kertoi, että yleensä maat eivät itse ole kiinnostuneita rajojen suojelemisesta vaan oikeuden omistajat. 
Piratismi vuotaa erityisesti Euroopan ulkopuolelta. Public broadcasting – konsepti on hyvin erilainen muualla 
maailmassa. Kun tämä kohtaa esitysoikeusmarkkinoita niin ongelmia syntyy. Samalla oikeuksista liikkuu valtavia 
summia. Söder kysyi voiko Suomen eduskunta määrätä näillä markkinoilla esitysoikeuksista. Kivinen toisti, että 
keskeiset toimijat ovat oikeudenhaltijat. Laajentuvat esitysoikeudet, jotka eivät perustu maantieteellisiin seikkoihin on 
sellainen asia johon he eivät halua lähteä. Tässä tilanteessa laajentuneet verkkoesiintymisoikeudet maksavat niin 
paljon, jos niitä edes voi ostaa, että ne eivät kannata. Jotkut valtiotkin haluavat puolustaa omaa kulttuuriaan ja ovat 
vapaata esittämisjärjestelmää vastaan.  
 
Nordqvist kysyi YLE Areenan kasteluluvuista ulkomailla. Kivinen kertoi, että YLE Areenalla ei ole suuria 
katselumääriä mutta prosentuaalisesti ulkomailta katsovat on suuri osa. YLE Areena ei ole maantieteellisesti täysin 
auki. Heinonen totesi myös, että salasanan käyttö katseluoikeuksien määräämisessä on ongelmaista YLE:llä koska 
YLE:n pitäisi olla avoin ja kaikille vapaa kanava public service tehtävänsä mukaisesti.  
 
Kivinen korosti että lupamaksujärjestelmä on vanhanaikainen nykypäivän maailmassa. Se ei anna niin paljon 
resursseja joita tarvittaisiin, jotta voitaisiin täyttää kaikkia niitä palveluja, joita vaaditaan ja halutaan. Neljäsosa ei 
maksa tv-lupaa ollenkaan. Silti YLE:llä on lainmukaisia tehtäviä joita täytyy hoitaa. Tämä rahoitusjärjestelmä on jälleen 
keskustelun alaisena ja se pitäisi muuttaa. Päätös tästä tullee parin kuukauden sisällä.  


