2. Kysymys
Ulkosuomalaisparlamentti on 20 vuotta toiminut vaikutuskanava, joka liittää Suomeen maailmalla
asuvat suomalaiset, joiden asioita se edistää. Esimerkiksi nyt toteutuva kirjeäänestys on
Ulkosuomalaisparlamentin tekemä ehdotus 15 vuotta sitten. Pitäisikö Ulkosuomalaisparlamentille antaa
virallisempi status kuten Saamelaiskäräjillä tai Ahvenanmaan Maakuntapäivillä? Mikä mielestänne tulisi
ulkosuomalaisten tärkeimmän vaikutuskanavan Ulkosuomalaisparlamentin aseman olla?

Kokoomus:
Ulkosuomalaisparlamentin aseman vahvistaminen on tärkeää. Saamelaiskäräjien ja Ahvenanmaan
maakuntapäivät hoitavat niille lailla säädettyä itsehallintotehtävää. Ulkosuomalaisille ei ole annettu
lainsäädännöllä itsehallintoasemaa. Kyse on pitkälti siitä, etteivät ulkosuomalaiset hallitse mitään tiettyä
maantieteellistä aluetta. Sen sijaan Ulkosuomalaisparlamentin asemaa tulisi kyetä muilla tavoin
vahvistamaan. Ulkosuomalaiset ovat merkittävä joukko suomalaisia, joilla on omat erityistarpeet.
Ulkosuomalaisten määrän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Ulkosuomalaisparlamentin
toimintaedellytyksistä on tärkeä huolehtia erityisesti rahoituksen näkökulmasta. Yksi keino olisi säätää
Ulkosuomalaisparlamentille lakisääteisiä tehtäviä, joiden rahoituksesta valtio huolehtisi. Näin ollen olisi
mahdollista vahvistaa parlamentin asemaa ja nostaa se virallisemmaksi vaikuttamiselimeksi.

Keskusta:
Tärkeintä on turvata parlamentin toiminta ulkosuomalaisia ja heidän asioitaan yhdistävänä foorumina ja
vaikutuskanavana. Keskusta tukee Suomen hallituksen ulkosuomalaispoliittiseen ohjelman kirjausta,
jonka mukaan ulkosuomalaisparlamentin aseman vakiinnuttamisen edellytykset selvitetään.

SDP:
Ulkosuomalaisparlamentilla on tärkeä rooli sen kootessa myös ulkosuomalaisten mielipiteen
muodostusta. Sen rooli yhteistyöfoorumina ulkosuomalaisten yhteisöjen ja suomen valtion ja
kansalaisyhteiskunnan välillä ansaitsee tukea.

Vihreät:
Ulkosuomalaisparlamentti tekee tärkeää työtä, kuten mm. kirjeäänestyksen edistämisessä on nähty.
Ulkosuomalaisparlamentin asemaa voisi hyvin kehittää, mahdollisesti myös lainsäädännöllä. Ensin tulisi
kuitenkin määritellä, mikä on kehittämisen tavoite. Lainsäädännöllä virallistettu asema ei voine olla
itsessään päämäärä toiminnalle, jonka pitäisi voida elää ajassa ja määritellä itseään aina tarvittaessa
uudelleen.
Kysymyksessä esiin nostettujen Saamelaiskäräjien ja Ahvenanmaan maakuntapäivien kohdalla on
kysymys eri asiasta, nimittäin itsehallinnosta Suomen rajojen sisällä: alkuperäiskansan itsehallinnosta ja
kansainvälisiin sopimuksiin nojaavasta Ahvenanmaan itsehallinnosta. Suomen rajojen ulkopuolella, joka
puolella maailmaa asuvien suomalaisten Ulkosuomalaisparlamentin kohdalla sen sijaan kysymys ei ole
itsehallinnosta, vaan maailmalla asuvia suomalaisia koskevien kysymysten koordinoinnista, dialogista
Suomen viranomaisten kanssa sekä tiedonvälitys- ja keskustelukanavana toimimisesta.

RKP:
Ulkosuomalaisparlamentti on 20 vuotta toiminut vaikutuskanava, joka liittää Suomeen maailmalla
asuvat suomalaiset, joiden asioita se edistää. Esimerkiksi nyt toteutuva kirjeäänestys on
Ulkosuomalaisparlamentin tekemä ehdotus 15 vuotta sitten. Pitäisikö Ulkosuomalaisparlamentille antaa
virallisempi status kuten Saamelaiskäräjillä tai Ahvenanmaan Maakuntapäivillä? Mikä mielestänne tulisi
ulkosuomalaisten tärkeimmän vaikutuskanavan Ulkosuomalaisparlamentin aseman olla?
Kirjeäänestys on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten ulkosuomalaisparlamentti on pystynyt merkittävästi
edistämään demokratiaa Suomessa. Oikeusministerinä vuosina 2011-2015 tein paljon töitä sen eteen,
että kirjeäänestys toteutuisi. Olen iloinen siitä, että se nyt tulee olemaan mahdollista ensi
eduskuntavaaleissa keväällä 2019. On syytä tutkia miten tulevaisuudessa voitaisiin entistä paremmin
hyödyntää ulkosuomalaisen potentiaalia.

Perussuomalaiset:
Nykykäytäntö on tässä tilanteessa riittävä.

Vasemmistoliitto:
Saamelaiskäräjien tai Ahvenanmaan kaltainen virallinen asema voi olla vaikea toteuttaa, mutta asiaa voi
selvittää. Virallisempaa statusta tärkeämpi asia on se, kuinka hyvin Ulkosuomalaisparlamenttia
kuunnellaan esimerkiksi suomalaisessa lainsäädännön valmistelussa. Sitä tulee kehittää entisestään.

Sininen tulevaisuus:
Mielestämme demokratiaa ja vaikutusmahdollisuuksia parantavat toimet ovat erittäin toivottuja.
Ulkosuomalaisparlamentti voisi hyvin toimia neuvoa-antavana elimenä ja antaa lausuntoja asioissa,
jotka koskettavat ulkosuomalaisia tai joista ulkosuomalaisilla on tärkeää osaamista tai tietoa.

