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KUULEMISISTA TAVOITEASIAKIRJOIKSI
Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma 2017—2021
Aallon Design for Government –kurssin selvitys
UM:n selvitys ulkokansalaispoliitikoista verrokkimaissa

Muuttuva ulkosuomalaisuus –kyselytutkimus
Ulkosuomalaisparlamentin päätelmät

Ulkosuomalaisten ja ulkosuomalaisjärjestöjen kuulemiset

Strategian sivut virtuaalisessa Suomi-kylässä
Ulkosuomalaisparlamentin päätelmät
Hallinnonalojen asiantuntijoiden kuulemiset

TYÖRYHMÄN
JÄSENTEN
TAVOITEASIAKIRJAT
yhteinen
asiakirjapohja (SM)

TAVOITEASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ: MINISTERIÖT
1. Millaisiin tarpeisiin meidän on pyrittävä vastaavaan?
•

Kuulemisiin, kyselytutkimukseen, aiempaan ohjelmaan, ulkosuomalaisparlamentin
päätöslauselmiin, asiantuntijoiden kuulemiseen viitaten kirjataan tarpeet, joissa ministeriösi on
vastuullinen

2. Millaisia toimia tarpeisiin vastaaminen vaatii?
•

Kootaan edellä mainitut tarpeet otsikoiden alle, todetaan kunkin otsikon/ tarpeen osalta missä
oman hallinnonalan rajat ovat (ketkä muut ovat vastuullisia ja miten tehdään yhteistyötä),
todetaan mitä mahdollisesti on jo tehty, millaisia rajoitteita tarpeeseen vastaamiselle jo
tiedetään ja miten voitaisiin lähteä edistämään.

3. Millaisia strategia tavoitteita ja toimia voimme asettaa seuraavalle viidelle
vuodelle?
•

Strategiset tavoitteet seurattavassa muodossa

•

Toimet selkeästi mitattavassa muodossa

•

Taulukko

Ulkosuomalaisparlamentin päätelmät

TAVOITEASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ: SUOMI-SEURA

1. Millaisiin tarpeisiin valtionhallinnon olisi pyrittävä vastaamaan?
• Kuulemisiin, kyselytutkimukseen, aiempaan ohjelmaan, ulkosuomalaisparlamentin
päätöslauselmiin viitaten koottuna keskeisimmät tarpeet

2. Millaisia toimia valtionhallinnolta tarpeisiin vastaamiseksi toivotaan?
• Kootaan edellä mainitut tarpeet otsikoiden alle, todetaan jokaisen mainitun tarpeen osalta
mitä valtionhallinnolta toivotaan siihen vastaamiseksi.

3. Millaisia strategisia tavoitteita ja toimia tulisi asettaa seuraavalle viidelle vuodelle?
•

Strategiset tavoitteet seurattavassa muodossa

•

Toimet selkeästi mitattavassa muodossa

•

Taulukko
Ulkosuomalaisparlamentin päätelmät

TAVOITEASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ: SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI

1. Miten ulkosuomalaisuus on viime vuosina muuttunut? Miten ulkosuomalaisuuteen
liittyvät termit voidaan nyt määrittää?
• Ulkosuomalaisuutta koskeva taustoitus kyselytutkimuksen tulosten ja muiden relevanttien
tutkimusten ja tausta-aineistojen valossa (strategia-asiakirjaa varten tarvittava taustoitus,
termien määritys)

2. Millaisia seikkoja strategian valmistelussa on tärkeää huomioida ulkosuomalaisia
koskevan tutkimuksen näkökulmasta?
• Yleisiä huomioita tutkimuksen valossa: millaiset seikat keskeisiä pitää tavoitteiden ja toimien
asettelussa mukana

Ulkosuomalaisparlamentin päätelmät

YHTEENSOVITTAMINEN JA SEURANNAN SUUNNITTELU
SM:N TAVOITEASIAKIRJA
UM:N TAVOITEASIAKIRJA

TEM:N TAVOITEASIAKIRJA
STM:N TAVOITEASIAKIRJA
OKM:N TAVOITEASIAKIRJA
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YHTEENSOVITTAMINEN

ULKOSUOMALAISTRATEGIA
2022—2026

STRATEGIA-ASIAKIRJAN RAKENNE
1. Ulkosuomalaiset ja ulkosuomalaisuus
1.1 Ulkosuomalaisuuteen liittyvät termit
Siirtolaisuusinstituutin tavoiteasiakirjan pohjalta
1.2 Taustaa ulkosuomalaisuudesta
Historian osalta viittaus aiempaan ohjelmaan
Siirtolaisuusinstituutin tavoiteasiakirjan pohjalta

2. Strategian laatiminen
2.1 Työskentelytavan kuvaus
SM luonnostelee syksyyn mennessä
2.2 Kantavat teemat
Määritetään yhdessä alkusyksystä: digitaalisuus, tietoperustaisuus,
osallistavuus, kestävä kehitys ?

3. Strategiset tavoitteet ja toimet
Tavoiteasiakirjojen pohjalta
Tavoitteet ja toimet kunkin tavoitteen alla
Seurantaan vastuutettu taho ja osallistuvat tahot merkitään

4. Strategian toimeenpano ja seuranta
Ulkosuomalaisparlamentin
päätelmät
Suunnitellaan yhdessä
syksyllä
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