8. Kysymys
Ulkosuomalaisille Suomen kansalaisuus on tärkeä tunneseikka. Onko puolueellanne halua edistää ja
vahvistaa tätä sidettä? Kuinka puolueenne menettelisi tässä asiassa?

Kokoomus:
Ulkosuomalaisparlamentin toiminta on arvokasta ja siksi turvattava. Yksi mahdollisuus olisi säätää laki,
jolla ulkosuomalaisparlamentin asema lakisääteistettäisiin ja täten myös ulkosuomalaisten yhteys
kotimaahansa virallistettaisiin.
Jo nyt on saatu aikaan merkittäviä edistysaskelia ulkosuomalaisten Suomi-yhteyksien parantamiseksi.
Hallitus päätti kokoomuksen voimallisesti ajamana mahdollistaa kirjeäänestyksen vaaleissa, ja kohdisti
aloittamiseen yhteensä 1,12 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2018-2019. Kirjeäänestyksen
tarkoituksena on parantaa ulkomailla pysyvästi asuvien ja tilapäisesti oleskelevien äänioikeutettujen
äänestysmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että äänestys olisi käytössä vuoden 2019 eduskuntavaaleista
alkaen. Kirjeäänestysmahdollisuuden luominen turvaa ulkosuomalaisille nykyistä tasavertaisemmat
mahdollisuudet käyttää äänioikeuttaan ja vaikuttaa kotimaansa asioihin.
Nykyisin ulkosuomalaiset pääsevät äänestämään Suomen edustustoissa. Usein äänestämisen esteenä
ovat pitkät, kalliit ja aikaa vievät matkat äänestyspaikalle. Käytännön syyt voivat estää äänestämisen,
vaikka äänestystahtoa olisi. Ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuus on ollut 2000-luvun vaaleissa hyvin
matalaa, noin 8—12 prosenttia. Useimmissa EU-maissa ulkomailla asuvilla äänioikeutetuilla kansalaisilla
on mahdollisuus äänestää kirjeitse todistajien avulla. Ruotsissa kirjeäänestys on nostanut
ulkoruotsalaisten äänestysprosenttia merkittävästi. Siksi päätös kirjeäänestyksen mahdollistamisesta on
keskeinen askel eteenpäin siinä, että ulkosuomalaisilla on mahdollisuus osallistua vahvemmin myös
suomalaiseen demokratiaan.

Keskusta:
Ulkosuomalaisten oikeusaseman kannalta keskeinen seikka lainsäädännössä on Suomen kansalaisuus. Se
on mitä suurimmassa määrin myös tunneasia kuten kysymyksessä todetaan. Ulkomailla asuvien Suomen
kansalaisten kannalta keskeisiä lakiin perustuvia oikeuksia ovat mm. oikeus saada passi, äänioikeus ja
vaalikelpoisuus valtiollisissa vaaleissa. Esimerkiksi passin ja henkilökortin hakemista on helpotettu ja
hallituksen esitys ulkosuomalaisten kirjeäänestyksestä hyväksyttiin eduskunnassa loppuvuodesta 2017.
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset ovat Suomelle merkittävä voimavara. Keskusta on
hallituskausiensa aikana edistänyt Suomen ja ulkomailla asuvien suomalaisten yhteyttä. Pääministeri
Sipilän hallitus hyväksyi tammikuussa 2018 ulkosuomalaispoliittisen ohjelman vuosille 2017-2021.
Ensimmäinen valtioneuvoston ulkosuomalaisia koskeva ohjelma hyväksyttiin pääministeri Vanhasen
kaudella v. 2006. Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma sisältää useita politiikkalinjauksia, jotka käsittelevät
mm. ulkosuomalaisten järjestötoiminnan tukemista, äänestysaktiivisuuden lisäämistä,
ulkosuomalaisparlamentin toiminnan turvaamista sekä ulkomailla asuvien suomalaislasten ja –nuorten
kouluoloja.

SDP:
Suomen kansalaisuus on tärkeä asia niin yksilön kuin valtionkin kannalta. On äärimmäisen

kunnioitettavaa, että ulkomaille muuttaneet suomalaiset säilyttävät myös suomalaisen identiteetin. He
ovat suomalaisuuden hyvän tahdon lähettiläistä käytännön tasolla jokaisena päivänä. On tärkeää, että
Suomen valtio ja instituutiot huomioivat tämän ja antavat ulkosuomalaisyhteisölle sen tarvitseman tuen
ja osoittavat arvostusta niitä kansalaisia kohtaan, jotka toimivat ulkomailla.
SDP toimii kaikkien suomalaisten eduksi. Pyrimme toiminnassamme huomiomaan myös
ulkosuomalaisten asiat. Meille tärkeimmät tekijät ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja solidaarisuus.
Tämä koskee niin yksilön mahdollisuuksia saada koulutusta, hyvinvointipalveluita kuin myös parempia
mahdollisuuksia elämäänsä. SDP on voimakkaasti Euroopan unionin kehittämiseen sekä globaaliin
kestävään kehitykseen eli sosiaaliseen, taloudelliseen kuin ekologiseen kehitykseen sitoutunut puolue.
Erilainen tiedotustoiminta ja vaikuttajaviestintä tapahtuvat yhä suuremmassa määrin nykyisin myös
virtuaalisesti. Ihmiset liikkuvat päivittäin tietoverkoissa ja käyttävät usein reaaliaikaesti sosiaalista
mediaa. Tämä on suuri muutos myös poliittisessa viestinnässä ja positiivinen haaste myös sekä
ehdokkaille että puolueille äänestäjien tavoittamisessa ja kannatuksen hankinnassa.
SDP:n sosiaalisessa mediassa tapahtuva vaalityö sekä internetissä tapahtuva tiedotustyö ovat
luonnollisesti saatavilla kaikkialla maailmassa. Koska resurssit sekä puolueella että ehdokkailla ovat
niukat on mahdollista, että myös SDP:n ehdokkaista ja puolueen linjoista parhaiten tietoa saa Suomen
ulkopuolella juuri näistä julkisista kanavista.

Vihreät:
Ulkosuomalaiset ovat tärkeä osa suomalaisuutta. Suomesta on aina lähdetty maailmalle ja on tärkeää
ylläpitää yhteyksiä niiden kanssa, jotka tilapäisesti tai pysyvästi rakentavat elämäänsä Suomen
ulkopuolella. Kävisimme vuoropuhelua ulkosuomalaisia edustavien ryhmien ja
ulkosuomalaisparlamentin kanssa ulkosuomalaisten toiveista ja kiinnostuksen kohteista. Panostaisimme
erityisesti verkon kautta saatevilla oleviin aineistoihin ja sisältöihin, joiden kautta on hyvä ylläpitää
kytköksiä suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

RKP:
Jos viranomaisilla Suomessa on tietoa suomalaisista niin valtion pitäisi myös huomioida nämä ihmiset.
Terveisten saaminen kotoa on aina tervetullutta ja ulkosuomalaisille suunnatut tapahtumat voivat myös
olla tervetulleita. Puolueena olemme myös halukkaita laajentamaan toimintaamme Suomen rajojen
ulkopuolelle. RKP on aina ollut aktiivinen kansainvälisissä kysymyksissä ja ulkosuomalaisilla oleva
kokemus ja tieto pitäisi ehdottomasti hyödyntää suuremmissa määrin.

Perussuomalaiset:
Haluamme totta kai edistää ulkosuomalaisten sidettä Suomeen politiikallamme, jonka motto on; Ensin
suomalainen työ ja yrittäminen, sitten jos aikaa ja rahaa jää, niin maailman parantaminen.

Vasemmistoliitto:
Tulee panostaa siihen, että ulkosuomalaisilla on mahdollisimman hyvin tiedossa ehdot Suomen

kansalaisuuden säilyttämiseksi ja edistää sitä, että kansalaisuuden säilyttäminen on mahdollisimman
helppoa ja perusteltua.

Sininen tulevaisuus:
Meille suomalaisuus on tärkeydessään kaiken vaalimisen ja vahvistamisen arvoinen. Tärkeimpinä
tekijöinä näemme mm. kielen. Olemme aloittamassa kielipoliittisen ohjelman laatimista hallituksessa.
Aiomme esittää tähän ohjelmaan tavoitteeksi myös ulkosuomalaisten suomen kielen säilyttämisen ja
vaalimisen. Erityisesti olemme nostaneet ruotsinsuomalaisten kieltenopetusta esille paitsi Suomessa,
myös Ruotsissa.

