Suomen kaupunkien ja kuntien poliittinen ja virkamiesjohto

SUOSITUS UUSIEN KANSALAISTEN HUOMIOIMISESTA KUNNISSA SUOMEN
ITSENÄISYYDEN JUHLAVUONNA 2017
Suomen kansalaisuus saadaan perustuslain mukaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella. Sen lisäksi kansalaisuus voidaan myöntää hakemuksen tai
ilmoituksen perusteella.
Suomen kansalaisuutta hakee vuosittain noin 12 000 henkilöä, ja myönteisen päätöksen hakemukseensa saa noin 10 000 henkilöä vuodessa. Suurimmat kansalaistetut ryhmät ovat vuosina 2015–2016 olleet venäläiset, somalialaiset, irakilaiset, virolaiset ja afganistanilaiset.
Osa kunnista tai seutukunnista (esimerkiksi Turun seutu) on jo pitkään järjestänyt
Suomen kansalaisuuden saaneille asukkailleen vuosittain juhlan kansalaistamisen
kunniaksi. Suurin osa uusista Suomen kansalaisista on kuitenkin jäänyt vaille vastaavaa huomionosoitusta.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa kansalaisuuden saaminen on aina ollut juhlan arvoinen
asia, ja Ruotsissa vuosittaiset kansalaisuusjuhlat säädettiin vuonna 2015 pakollisiksi
kaikissa kunnissa.
Myös Suomen kansalaisuuden myöntämiseen soisi liittyvän – ainakin tulevana 100vuotisjuhlavuotena – vastaavia, tervetulotoivotuksen kaltaisia juhlia tai muita muistamisia.
Kunnilla vapaat kädet uusien kansalaisten muistamiseen: keskiössä kohtaaminen
Jokainen kunta tai seutukunta voi järjestää uusille kansalaisilleen oman näköisensä
juhlan, joka voi olla luonteeltaan mitä tahansa kahvitilaisuudesta seminaariin tai kantaväestön ja uusien kansalaisten yhteisestä pesäpallo-ottelusta konserttiin, teatteriin
tai muunlaiseen yhteiseen kokoontumiseen.
Vaihtoehtona voi olla myös esimerkiksi se, että paikalliset Martat tai muut aktiiviset
kuntalaiset neulovat villasukat jokaiselle uudelle kansalaiselle – tai opastavat heitä
neulomisen saloihin, karjalanpiirakoiden leipomiseen, hiihtämiseen tai saunavihdan
tekoon! Mikä ikinä tuntuukaan sopivalta ja kotoisalta.
Tärkeintä muistamisissa on kohtaaminen juhlavuoden ”Yhdessä” -teeman mukaisesti: tutustukaa toisiinne, tehkää paikallisesti näkyväksi, keitä uudet kansalaiset
ovat ja pohtikaa yhdessä, mitä suomalaisuus tänä päivänä on!

Uusia kansalaisia on myös hyvä muistuttaa äänestämisestä kuntavaaleissa sunnuntaina 9.4.2017 sekä vuoden 2018 maakunta- ja presidentinvaaleissa. Tämäkin sopii
hyvin Suomen juhlavuoden ”Yhdessä” -teemaan.
Jos aiheesta viestitään sosiaalisessa mediassa, pyydämme teitä käyttämään aihetunnistetta #uudetkansalaiset.
Maahanmuuttovirasto tarjoaa apuaan taustajärjestelyissä
Maahanmuuttovirasto on tilannut Väestörekisterikeskukselta kuntakohtaiset tiedot
kaikista täysi-ikäisistä kuntien asukkaista, jotka ovat saaneet vuoden 2016 kuluessa
Suomen kansalaisuuden. Nimi- ja osoitetiedot saadaan Väestörekisterikeskuksesta
vuodenvaihteen jälkeen, ja kunnat voivat pyytää vuotta 2016 koskevat tiedot veloituksetta Maahanmuuttovirastolta.
Pyyntö yhteystietojen lähettämisestä kuntaan tulee toimittaa Maahanmuuttovirastolle perjantaihin 31.3.2017 mennessä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta:
https://my.surveypal.com/uudetkansalaiset-2016 Maahanmuuttovirasto lähettää sen
jälkeen yhteystiedot lomakkeella ilmoitettuun kunnan viralliseen sähköpostiosoitteeseen.
Kuntien itsensä tehtäväksi jää varsinaisten muistamisten suunnittelu ja järjestäminen – joko omin voimin tai yhteistyössä muiden seutukunnan kuntien kanssa.
Kutsut Suomen kansallisilla kielillä
Koska Suomen kansalaisuuden saamiseen vaaditaan tyydyttävä suomen tai ruotsin
kielen taito, kutsut tapahtumaan on hyvä lähettää joko suomeksi tai ruotsiksi tai molemmilla kielillä alueen yksi- tai kaksikielisyydestä riippuen. Tällä korostetaan kielitaidon merkitystä osana Suomen kansalaisuutta.
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