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Ulkosuomalaisparlamentin 

10. istunto 

Ulkosuomalaisparlamentti – ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyöfoorumi 

päättää maailmalla asuville suomalaisille tärkeistä asioista. USP on kanava 

jota kautta heidän yhteiset päätöksensä välittyvät päätöksentekijöille 

Suomessa. Vaikuttajana USP huolehtii, että ulkosuomalaisten näkökulmat 

huomioidaan ja olot paranevat. 538 ulkosuomalaisyhteisöä 36 maassa on 

mukana USP:n toiminnassa. 

Osallistuminen 

Jokainen ulkosuomalainen – oli hänellä Suomen kansalaisuus tai ei - voi 
osallistua ulkosuomalaisparlamentin toimintaan maailmalla toimivan 
ulkosuomalaisen yhteisön kautta. Yhteisö, joka on ratifioinut USP:n 
säännöt, saa lähettää edustajansa parlamenttiin. Mikäli yhteisön 
jäsenmäärä ylittää 500, se saa kaksi edustajaa. Yli 1 000 jäsenen yhteisö 
saa kolme edustajaa. Yhteisö voi lähettää istuntoon myös tarkkailijoita. 
Heillä ei ole äänioikeutta. Heillä on puheoikeus valiokunnassa sen luvalla. 

Liittyminen ulkosuomalaisparlamenttiin 

USP:n toiminnan seuraamiseen ei sisälly taloudellisia etuja tai velvoitteita. 
Mukaan toimintaan ulkosuomalainen yhteisö pääsee vahvistamalla USP:n 
säännöt ja työjärjestyksen. Tämän jälkeen yhteisö voi lähettää edustajiansa 
istuntoon, jättää istuntoon aloitteita. Se pääsee myös osaksi Alueensa 
ulkosuomalaisyhteisöjen verkostoa. 

Aloitteet 

USP:n toiminta perustuu yhteisöjen tekemiin aloitteisiin ja niistä muodostet-
taviin päätöslauselmiin. Aloitteet jätetään parlamenttia ylläpitävään Suomi-
Seuraan viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa. Istunto käsittelee 
aloitteet ensin valiokunnissa, jotka antavat päätöslauselmaehdotuksensa 
istunnolle. Istunto voi muokata niitä ja hylkää tai hyväksyy ne. 
Päätöslauselmat ohjaavat USP:n puhemiehistön ja Suomi-Seura ry:n 
edunvalvontatyötä.  

Edellinen parlamentin istunto kokoontui kesäkuussa 2017 Helsingin 
yliopiston vanhassa päärakennuksessa. Istunnon 260 osallistujaa (186 
edustajaa ja 74 tarkkailijaa) edustivat 193 ulkosuomalaisyhteisöstä 21 
maasta. Mukana oli kutsuvieraita ja kotimaista sekä ulkomaista mediaa. 
Istunto hyväksyi 56 päätöslauselmaa. Ne luovutetaan Suomen 
pääministerille, jonka kansliasta päätöslauselmayhteenveto lähtee 
valtioneuvostoon lausuntokierrokselle.  

Lisää 10. istunnosta: www.usp.fi > Istunto 2020 

           

Suomi-Seura ry on USP:n sihteeristö – liittymällä hyvään 

seuraan voi tukea edunvalvontaamme: www.suomi-seura.fi 

 

 

 

Tervetuloa mukaan 2020! 

 

Ulkosuomalaisparlamentti 
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Puh: +358-(0)9-6841 2127 
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AIKATAULU 10. ISTUNTO 

11.12.2019 Kutsut istuntoon 
postitetaan USP:n yhteisöille 
 
11.3.2020 Yhteisöjen viimeinen 
ilmoittautumispäivä. Aloitteiden 
viimeinen jättöpäivä. 
 
30.4.2020 Osallistujat kertovat 
viimeistään nimensä ja 
valiokuntansa sihteeristölle 
 
11.5.2020 Aloiteyhteenveto, 
toimintaraportti ja esityslista 
postitetaan ilmoittautuneille 
 
10.6.2020 Puhemiehistön 
kokous. Avajaismessu 
(Saksalainen kirkko klo 12) ja 
kirkkokahvit (Kirkon talo). 
Alueiden kokoukset. 
 
11. – 12.6.2020 ISTUNTO 
 
13.6. Istunnon oheisohjelma 
Ulkosuomalaisuuden tulevaisuus 
-päivä (klo 10-15) 
 
12.9.2020 Istunnon pöytäkirja 
lähetetään kaikille osallistujille ja 
järjestöille  

 

 

 

 

 

 

http://www.usp.fi/
http://www.suomi-seura.fi/

