Suomi-Seura ry:n tavoitteet
hallituksen ulkosuomalaispoliittinen strategia 2022 - 2026
LÄHTÖKOHDAT
• Suomen toiseksi suurin kaupunki on
rajojemme ulkopuolella.
• Suomalainen kansalaisyhteiskunta
ulottuu kaikkialle.
• Avoin väestäkäsitys suljetun sijaan
• Suomalaiset sukujuuret, kotimaisten kielten taito ja
kulttuurien tuntemus tai opiskeluvuodet Suomessa
luovat usein vahvan siteen Suomeen ja suomalaisiin.
Verkostojen ja mielikuvien maailmassa
kokemuksellisella ja kulttuurisella kaikupohjalla voi
olla suuri merkitys ihmisten muuttohalukkuuteen,
matkailuun tai taloudellisiin investointipäätöksiin.*

*Anna Rotkirch (2021): Syntyvyyden toipuminen ja pitenevä elinikä.
Linjauksia 2020-luvun väestöpolitiikalle. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2021:2.

• Rajattomat digitalisaation
mahdollisuudet

Suomi-Seura ry:n tavoitteet
vaikuttavaa ulkosuomalaispolitiikkaa
Ulkosuomalaisasioiden tehokas
koordinointi ja ohjaus
• Valtionhallinnossa vastuutaho
(ulkosuomalaisvaltuutettu/asiamies),
jonka tehtävänä on seurata ja edistää
strategian toteutumista.
• Ulkosuomalaispolitiikan
toteutumiselle indikaattorit.
• Strategian toteutumisen seurantaan
säännöllinen seurantapalaveri.

Ulkosuomalaiset laulavat 100-vuotiaalle Suomelle kesäkuussa 2017.

Suomi-Seura ry:n tavoitteet
rajoista riippumattomat palvelut, sujuvan
paluumuuton edistäminen
• Asuinpaikasta ja ajasta riippumattomat saavutettavat palvelut
kaikille suomalaisille (monipaikkaisuus)
• Ulkosuomalaiset huomioiva ja houkutteleva lainsäädäntö
➢ opiskelijat, yrittäjät, tutkijat, eri alojen osaajat ja ammattilaiset,
etätyön mahdollisuudet etc.
• Suomen kansalaisten ja heidän perheidensä sujuva paluumuutto
Suomeen, kotouttamispalvelut
➢ ulkosuomalaisille paluumuuttajille oma Osaajaväylä Suomeen väylä
➢ sujuva paluumuutto ja kotoutuminen
• Suomi-Seuran neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden laajentaminen ja
vahvistaminen, poikkihallinnollisen asiantuntijaverkoston luominen

Suomi-Seura ry:n tavoitteet
demokratian ja osallisuuden
vahvistaminen
• Suomen kansalaisuus – side Suomeen
• Suomen kansalaisuuden säilyttäminen,
kaksoiskansalaisuus
• Ulkosuomalaisten osallisuuden edistäminen
• Suomi-Seuran ulkosuomalaisparlamentin kehittäminen
entistä sujuvammaksi ulkosuomalaisten näkemyksiä
Suomeen päin tuovaksi foorumiksi; mahdollisuus järjestää
vuosittaisia etäkokoontumisia
• Ulkosuomalaisten äänestysolosuhteiden kehittäminen
• Selvitys joustavista äänestysmenetelmistä,
kansainvälinen vertailu

Suomi-Seura ry:n tavoitteet
ulkosuomalaisten kulttuuri- ja koulutuspalvelut, identiteetin vahvistaminen
Ulkosuomalaisten kulttuuri- ja
koulutuspalvelut ulkosuomalaisille
• Suomen kielen ja kulttuurin ylläpitäminen
on Suomen etu: yhteys Suomeen, suomen
kielen tulevaisuuden varmistaminen,
sujuva paluumuutto
• Avainasemassa Suomi-koulut (n. 140),
suomalaiset ulkomaankoulut,
etäopetuksen mahdollistajat (mm.
Kotiperuskoulu Kulkuri) sekä muut
suomen kielen opetusta antavat toimijat
• Kulttuuripalveluiden avaaminen
ulkosuomalaisille: Ylen ohjelmat,
digitaaliset kirjastopalvelut
• Alumniverkostojen luominen? Esim.
suomikoululaisia noin 4 200

Suomi-koulut maailmalla:
Ulkosuomalaisten menestyksekkäin sivistyspyrkimys

Hongkongin Suomi-koulu

Suomi-Seura ry:n tavoitteet
ulkosuomalaiset elinkeinoelämän voimavarana
• Ulkosuomalaisten
businessmaailman ja muiden
osaajien verkostot
• 2. ja 3. polven ulkosuomalaisten
saaminen mukaan suomalaisiin
verkostoihin
• Yhteiskunnallinen
asennemuutos: ulkomailla
hankittu koulutus ja kokemus on
arvokasta, paluumuuttajalasten
ja -nuorten sopeutuminen
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