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Ulkosuomalaisstrategian laatiminen: hanketyöryhmän 4. kokous 8.9.2021
klo 9—12
Osallistujat:
SM: Marja Avonius (pj), Tuomo Kurri, Mariana Salgado, Tiia Talvitie, Tiina Pelkonen
UM: Leena Liukkonen, Leena Ritola, Sanna Selin, Johanna Kotkajärvi, Paula Rossi
TEM: Pipa Turvanen
OKM: Satu Paasilehto
STM: Sanna Kuorikoski
OM: Heini Huotarinen
VM: Lauri Taro
Suomi-Seura: Tina Strandberg, Senni Jyrkiäinen
Siirtolaisuusinstituutti: Miika Tervonen
1. Kokouksen avaaminen
Tuomo Kurri avasi työryhmän 4. kokouksen. Hankkeessa on haettu uusia toimintatapoja strategian
valmisteluun ja työ on edistynyt hyvin. Toivotaan, että osapuolet pystyvät vielä sitoutumaan
viimeistelytyöhön, kun palat kootaan selkeiksi tavoitteiksi ja konkreettisiksi toimiksi.
Työ jatkuu nyt niin, että tavoiteasiakirjojen tavoitteista ja toimista yhteensovitetaan uusi strategia.
Tavoiteasiakirjat on ajateltu julkaistavan hankeikkunassa, että johonkin jää näkyviin mitä tietoa on
kerätty.
Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselma-asiakirja on aiemmin luovutettu pääministerille ja laitettu
kirjallisille lausunnoille, mutta nyt ehdotetaan, että muokataan ministeriöiden tavoiteasiakirjoja niin
että niissä otettaisiin huomioon soveltuvat päätöslauselmat. Jos jää erilliseltä tuntuvia
päätöslauselmia, voidaan niistä erikseen lausua, mutta palataan siihen tarvittaessa.
Keskusteltiin tavoiteasiakirjan nimityksestä ja olisiko viestinnällisesti luonnosasiakirja parempi nimitys
asiakirjalle. Asiakirjapohja on myös koettu haasteellisesti, mutta todettiin että asioita voi kirjata sinne
vapaammin, pohjaa voi käyttää ohjenuorana. Ministeriöiden asiakirjoissa halutaan näkyvän perustelut
itse strategiaan valituille tavoitteille ja toimille.
2. Viestinnän asiat
Tiia Talvitie antoi työryhmälle katsauksen kevään ja kesän tapahtumista viestinnän osalta. Nyt syksylle
on luvassa blogitekstejä ja USP:n päätöslauselmien luovutus sisäministerille 15.9. Strategian julkaisu on
joulukuussa myöhemmin tarkentuvana ajankohtana, siihen liittyy SM:n tiedote, somemateriaaleja,
video sekä kansliapäällikön tai ministerin blogiteksti. Myöhemmin tulevat vielä strategian
jalkauttamistilaisuudet, joita SM voi koordinoida, mutta joihin tarvitaan panosta myös muilta
ministeriöiltä. Nyt voidaan jo alkaa pohtia minkälainen jalkauttaminen ja tiedottaminen olisi toimivaa,
mutta asiaan palataan myöhemmin syksyllä.
Harkitaan, laitetaanko strategiaan yhdeksi laajemmaksi tavoitteeksi viestintäpuoli, ja kootaan sen alle
viestintätoimia.
3. Tavoiteasiakirjaluonnosten läpikäyminen
Keskusteltiin Muralia apuna käyttäen tavoiteasiakirjaluonnosten tilanteesta ja haasteista
valmistelussa. Vastauksissa tuli esiin, että mm. määrittelytasot on koettu haastavaksi. Kommentoitiin,
että on paljon pienempiä asioita, joita haluttaisiin ottaa mukaan strategiaan, mutta ei asettaa
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tavoitteeksi koska asiaa on hankala mitata. Todettiin, että voidaan pohtia vielä yhdessä, miten niitä
saisi sisällytettyä strategiaan.
Muraliin voi käydä myöhemminkin kirjaamassa toiveita millaista apua toivotaan tavoiteasiakirjojen
laatimisen edistymiseksi Marjalta ja Marianalta.
Käytiin läpi tavoiteasiakirjaluonnoksia. Muralissa voi kokouksen jälkeen käydä vastaamassa Marjan
kokousaineiston mukana lähettämiin kysymyksiin tavoiteasiakirjoista. Toisten asiakirjoja voi käydä
katsomassa Tiimerissä.
4. Jatkoaskeleet
Marja laittaa kirjallisesti kaikille päivitetyn aikataulun syksylle. Tavoiteasiakirjojen tulisi olla valmiina
22.9, sen jälkeen pidetään kirjallinen kommenttikierros. Strategian sisältö pitää hyväksyä
työryhmässä marraskuun puolivälissä. Poliittinen hyväksyntä haetaan OKST-minrystä, sitä ennen
strategia menee KP-kokoukseen.
Muistutettiin, että Muralissa voi vielä käydä kommentoimassa ja kirjaamassa asioita. Marja laittaa
loppuviikon aikana syksyn määräajat kirjallisesti työryhmälle.
Päätettiin kokous.
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