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Kuka?
Klaus  Ståh lberg
• 48 vuotta
• Helsingistä, asunut Belgiassa vuodesta 2005
• Koulutus

• Merkonomi, Espoonlahden Kauppaoppilaitos 1994
• Tradenomi, Laurea Ammattikorkeakoulu 2003
• MSc, University of Salford 2021

• 3 lasta (25, 14, 11)

• USP edustaja ja tarkkailija: 2013-
• GSM050, ry puheenjohtaja 1999-2000
• Belgian Suomi-koulu, IT vastaava 2012-2018

• Yrittäjä
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Mitkä asiat ovat mielestäni tällä hetkellä
tärkeimpiä Keski-Euroopan ulkosuomalaisille
suhteessa koti-Suomeen?
Yksilö
• Kun asuu ulkomailla, mahdolliset ongelmat kärjistyvät

• Koronan ansiosta niin nuoret aikuiset kuin senioritkin
jo ilman mitään muita ongelmia kokevat lisääntyvää
yksinäisyyttä
• Yksinäisyyden seurauksena tulevat masennus ja 

sairaudet
• Työttömyys ja uupumus lisääntyy

• Avainkysymys:
• Miten USP voi tukea ulkosuomalaisia yhteisöjä tukemaan

jäseniään yksilötasolla?

• Espanjassa huono-osaisimmat ulkosuomalaiset asuvat
kadulla. Miten on Keski-Euroopan alueella? Miten
ulkosuomalaiset voivat tällä hetkellä?

Osallistaminen
• Miten voidaan saada enemmän ulkosuomalaisia

löytämään toisensa?
• Tämä ei ole uusi kysymys mutta tilanne on uusi
• Digitaalisuus voi käytännössä tuoda kaikki

ulkosuomalaiset mukaan
• Avainkysymykset:

• Miten siitä tehdään mahdollisimman helppoa?
• Miten heidät saa kiinnostumaan? Mitä USP tarjoaa?

• Digitaalisuus mahdollistajana? Kokemus osoittaa
että se ei ole helppoa vaan vaatii aktiivista
ohjausta onnistuakseen
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Mitkä USP asiat ovat lähellä omaa
sydäntäni?

Läpinäkyvyys: kaikki
ulkosuomalaisyhteisöt samalla viivalla
• Kaikki yhteisöt saavat samalla tavalla äänensä

kuuluviin.

Digitaalisuus

• Digitaalisuus on tätä päivää

• Nyt ulkosuomalaisilla on enemmän tilausta ja 
tarvetta
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Kommunikointi

• Kommunikoinnin tulee olla tehokasta jotta se voi
olla läpinäkyvää
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Yhteisöllisyys

• USP on hieno yhteisö täynnä erilaisia ihmisiä. On 
hienoa että uudet jäsenet ovat tervetulleita ja 
että nuoria houkutellaan mukaan.



Miten minä suhtaudun ilmastonmuutokseen ja
millä tapaa aiot integroida sen torjumisen Keski-
Euroopan alueen ja muun USP:n toimintaan?

Minä en vain halua jättää jälkikasvulleni
hyvää ympäristöä vaan haluan nauttia
siitä itsekin.
• Vesistöjen, luonnon kunto, roskaaminen, 

energiatuotanto ongelmakohtina. USP:n voi olla 
vaikea vaikuttaa suoraan.

Informaatio ja tietoisuus

• USP voi toimia tässäkin
keskustelualustana tai ohjaajana
globaaleille keskustelualustoille
• USP voisi jakaa informaatiota ja hyviä

toimintatapoja yhteisöjen kesken
• Positiiviset tarinat ajavat positiivisia

asioita
• Yhteisöt ja yksilöt voisivat jakaa keskenään

tähän liittyviä onnistumisia niin kotona kuin
töissäkin
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Henkilökohtaisilla valinnoilla voi
vaikuttaa
• Ajan itse kestävän hankintatoimen periaatteita

työssäni. Cycle economy, sustainable 
procurement.

• Matkustusvalinnat
Klaus Ståhlberg



Mitkä USP asiat ovat lähellä omaa
sydäntäni?

Läpinäkyvyys: kaikki
ulkosuomalaisyhteisöt samalla viivalla
• Kaikki yhteisöt saavat samalla tavalla äänensä

kuuluviin.

Digitaalisuus ja kommunikointi internetin
tehostamana

• Internet mahdollistaa tiedonvaihdon
yksilöinä ja ryhmissä
• Digitaalisuus on tätä päivää
• Nyt ulkosuomalaisilla on enemmän

tilausta, tarvetta ja osaamista
digitaalisten työkalujen oppimiseen ja 
käyttämiseen
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Kommunikointi

• Kommunikoinnin tulee olla tehokasta jotta se voi
olla läpinäkyvää
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USP:n kehittäminen

• Kaikki USP:n kehittämiseen liittyvät projektit

• Kehittämisen jatkuva tukeminen



Kuinka auttaisit yksinäisiä
ulkosuomalaisia vanhuksia?

Digitaaliloikka
• Olen auttanut omaa isääni, 78v, 

digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa
• Välimatkat lyhenee kun voi jutella porukalla

videopuheluissa

• Voin johtaa vastaavaa toimintaa USP:n
Keski-Euroopan alueella

Kommunikoinnin sovittaminen USP
• Huomiointi
• Kommunikoinnin sovittaminen kaikille

ikäryhmille
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Mistä aineksista löytyy hyvä
ulkosuomalainen vanhuus?

Uskon ja toivon sen löytyvän yhteydestä perheeseen, hyvistä
ystävistä, terveydestä ja turvallisuudesta
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Millainen Ulkosuomalaisparlamentin
puheenjohtaja olisin?

Puheenjohtajan roolissa pyrkisin olemaan selkeästi kommunikoiva, 
jotta ihmiset voisivat toimia saman tiedon varassa. Pyrkisin myös
olemaan avoin, jolloin hankalatkin asiat voitaisiin käsitellä
asianmukaisesti. Olisin osallistava, jotta toiminta olisi yhteistyötä
yhteisöjen kesken. Lisäksi olisin ohjaava silloin kun sitä tarvitaan ja 
kaivataan. Vahvuuksiini puheenjohtajana kuuluu kokemukseni joka
auttaisi USP:n digitalisoinnin tukemisessa.
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