
Ensimmäinen virtuaalinen Suomi-kylä maailmalla 2021
Ensimmäinen maailmanlaajuinen parlamentti-istunto 2021

Maailmalla noin 2 miljoonaa henkilöä, 
joilla suomalaiset juuret. 

Suomen kansalaisia asuu ulkomailla 
noin 300 000. 

Suomalainen kansalaisyhteiskunta 
ulottuu kaikkialle.

Suomi-kylän tavoitteena on koota 
ulkosuomalaiset yhteen eri puolilta 

maailmaa, luoda kohtaamisia ja yhteisiä 
tunnemuistoja.

Suomi-kylässä kokoontuu 
ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto 

ensimmäistä kertaa etänä. 
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Virtuaalikylän tavoitteet: Yhdessä etänä

• Ulkosuomalaisuus näkyväksi: Suomen 
toiseksi suurin kaupunki on maailmalla. 

• Luoda kaikille avoin foorumi 
ulkosuomalaisille tärkeistä ja 
ajankohtaisista teemoista.

• Avata uudenlaista yhteiskunnallista 
vuoropuhelua ulkosuomalaisuudesta.

• Mahdollistaa rajoista riippumattomia 
kohtaamisia.

• Esitellä (ulko)suomalaista osaamista.
• Luoda uudenlaista yhteistyökumppanuutta 

Suomessa olevien ja 
ulkosuomalaistoimijoiden välillä.

• Vahvistaa kestävää, saavutettavaa 
ulkosuomalaisten jatkuvan kuulemisen 
mallia.

TAVATAAN KESÄKUUSSA SUOMI-KYLÄSSÄ !





Virtuaalikylän mahdollisuuksia yhteistyökumppaneille

• Rajoitettu määrä
kumppanihuoneita

• Personointi: värit, logo

• Tekstiä, kuvia

• Upotettuja videoita, powerpoint, 
internet-linkkejä

• Chat, videokeskustelu 
(Jitsi Meet –työkalu, n. 20 
hlöä kerrallaan)

• Tapahtumasta voidaan 
luoda tallenne

• Tervehdyksiä
• Haastatteluja
• Opastevideoita
• “Klinikoita” esim. kysy

passeista, työnteosta ja 
opiskelusta Suomessa etc. 

• Kyselyjä
• Webinaareja
• Tallenteita



Suomi-Seura ry:n ulkosuomalaisparlamentti

• Ulkosuomalaisyhteisöjen neuvoa-
antava foorumi, joka välittää tietoa 
ulkosuomalaisten elinoloista ja tekee 
ehdotuksia ulkosuomalaispolitiikan 
kehittämiseksi. 

• Maailmanlaajuisestikin uniikki 
ulkosuomalaisparlamentti ulottaa 
kansalaisyhteiskuntamme maamme 
rajojen ulkopuolelle ja vahvistaa 
suomalaista demokratiaa. Mm. Ruotsi 
ottanut mallia USP:stä.

• Suomi-Seura järjestää 
ulkosuomalaisparlamentin istunnot ja 
edistää päätösten toteutumista. 

Ulkosuomalaisten aloitteesta on 
toteutunut mm. kaksoiskansalaisuus, 

kirjeäänestys ulkomailla oleville 
suomalaisille, ulkomaille maksettavien 

työeläkkeiden verotuksen 
kohtuullistaminen, 

ulkosuomalaisveteraanien kuntoutus 
kotimaassaan ja terveydenhuoltoalan 
harjoittelijavaihto maailmalla oleviin 

Suomi-koteihin. 



Ulkosuomalaisparlamentissa mukana olevat ulkosuomalaisyhteisöt

180

355

430
470

499 511
544

1997 2000 2005 2007 2010 2016 2020

Mukana toiminnassa 544 ulkosuomalaisyhteisöä 37 maasta.



Aloitteesta päätöslauselmaksi

• Ulkosuomalaisyhteisöt tekevät
aloitteita
• Kesän 2021 istuntoon toimitettu

noin 70 aloitetta
• Aloitteet koskevat mm. 

kansalaisuusasioita, 
äänestysolosuhteiden
parantamista, passeja ja viisumeja, 
opiskelua ja työntekoa Suomessa, 
paluumuuttoa, sosiaalisia oloja, 

• Valiokunnat kuulevat
asiantuntijoita ja tekevät
päätösesityksen parlamentin
istunnolle

• Istunnon tekemät päätökset
toimitetaan valtionhallinnolle
lausuntokierrokselle

• Suomi-Seura edistää
yhteistyössä valitonhallinnon ja 
muiden toimijoiden kanssa
päätösten toteutumista. 
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Edustajat

Tarkkailijat

Parlamentti-istuntojen osallistujat 1997-2017
Suomi-Seura on järjestänyt parlamentti-istunnon Helsingissä 2-3 vuoden välein.

Vuonna 2021 istunto järjestetään ensimmäistä kertaa digitaalisesti. 


