Toimintakertomus 1.1. – 31.12.2017

1 UHVY Suomi100 -vuonna
Toimintavuosi 2017 oli intensiivisen edunvalvonnan aikaa. Keskeisintä oli keskusjärjestömuutos, kun UHVY liittyi korkeastikoulutettujen keskusjärjestö Akavaan 1.6.2017. Samalla liityttiin
Akava-yhteisön neuvottelujärjestö JUKOon. UHVY erosi palkansaajajärjestö Pardiasta ja sen
sen keskusjärjestöstä STTK:sta, jonka puitteisiin ja edeltäjäjärjestöihin UHVY oli kuulunut
1970-luvulta lähtien. Luottamusmiesvaalit järjestettiin loppuvuodesta ja uudeksi pääluottamusmieheksi valittiin Kari Lehtonen vuoden 2018 alussa alkavalle kaudelle. Edunvalvonnan
asiakysymyksissä keskeisintä oli vaikuttaminen toimitilahankkeeseen UE-korvausten kehittämisen ja palkkausjärjestelmään vaikuttamisen ohella. Siirtojärjestelmän kehittämiseksi UHVY
teki uuden aloitteen paneelijärjestelmään siirtymisestä.
UHVYlle keskusjärjestömuutos oli historiallinen. Se heijasti ennen kaikkea niitä rakennemuutoksia,
joita on tapahtunut sekä yhteiskunnassa että UM:n henkilöstössä ja ammattiyhdistystoiminnan järjestörakenteessa. Akavaan liittymisen mahdollistamiseksi UHVY perusti yhdessä Tullivirkamiesliiton
sekä Verovirkailijain Keskusliiton kanssa Ammattiliitto AVA ry:n, josta tuli Akavan jäsenliitto yli 5000
jäsenen jäsenvoimallaan.
Muutoksen käynnistyminen
Alkuvuodesta 2017 UHVYn eteen avautui oman STTK:laisen liittomme Pardian nopea heikentyminen ja epävarma asema järjestökentässä. Pardia ilmoitti tammikuussa aloittavansa yhdentymisneuvottelut kunnallis- ja paikallishallinnon sekä seurakuntien ay-liiton JYTYn kanssa sekä samanaikaiset
tunnustelut Ammattiliitto Pron kanssa tavoitteenaan uuden liiton perustaminen 1.1.2018 alkaen. Pardiaan oli iskenyt jäsenkato 13.000 poliisin siirryttyä Akavaan 2016 ja monien muiden henkilöjärjestöjen kuten Kelan, Veron ja Tullin UHVYn lisäksi harkitessa järjestäytymistään uusista näkökulmista.
Taustatekijänä vaikutti myös jo pari vuotta aiemmin käynnistynyt keskusliittoselvitys, joka asetti liikkeeseen lukuisia järjestäytymisselvityksiä Suomen koko ay-kentässä.
Vaikka alkuvuoden muutos oli nopea, UHVY ei tullut yllätytetyksi.
Päätöstemme mukaisesti olimme käynnistäneet oman keskusjärjestöselvityksemme, jonka saimme
valmiiksi helmikuussa 2017 Pardian muutosten vauhdittamana. Johtopäätöksemme oli selkeä.
UHVYn näkökulmasta Pardia, sellaisena kun sen olimme oppineet vuosikymmenten varrella tuntemaan, oli tulossa pääteasemalleen. Pardia oli ollut UHVYlle hyvä koti, mutta se ei enää kyennyt vastaamaan ulkoasiainhallinnon henkilöstön edunvalvonnan tarpeisiin. JYTY- ja Pro-ratkaisut olivat meille vieraita, eikä niiden jäsenkunta vastannut profiiliamme ja sen tarpeita.
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Huolellista valmistautumistyötä; tavoitteet täyttyivät
UHVYllä oli selkeä näkemys omasta tulevaisuudestaan talopohjaisena, UH:n kaikkien ura-alueitten
edunvalvojana.
UHVYn jäsenkokouksessa 20.3.2017 esillä ollut UHVYn keskusjärjestöselvitys ja sen ratkaisuehdotus
hakeutumisesta Akavan yhteyteen syntyi huolellisen selvitystyön tuloksena. Käytyjen tunnustelujen
pohjalta Akavan ylin johto oli ilmaissut kiinnostuksensa aloittaa yhteistyö UHVYn kanssa asettamallamme ehdolla, jossa UHVY liittyy Akavaan itsenäisenä, ehjänä järjestönä kaikki jäsenet koulutustaustasta huolimatta mukaan lukien.
Lähtökohtina olivat myös, että UHVYn nimi ja rakenne ml. oma toimisto ja järjestösihteeri säilyisivät
nykyisellään, jäsenmaksu ei nousisi ja UHVYn omaisuus pysyisi sillä itsellään. Kaikki asetetut tavoitteet täyttyivätkin ml. se, että UHVYn kulut keskusjärjestöjäsenyydestä laskivat huomattavasti. UHVY
siis jatkoi UHVYnä keskusjärjestömuutoksesta huolimatta.
Ammattiliitto AVA ry:n perustaminen
Ammattiliitto AVA ry:n perustamisratkaisussa löysimme samanmielisiä
pardialaisia kumppaneita, joita ajoivat yhteen valtionhallinnon rajut muutokset ja uudistukset, jotka samalla ovat johtaneet valtiohallinnon ammatillisten osaamisvaatimusten ja asiantuntijatyön lisääntymiseen sekä uusrekrytoinnin myötä myös jäsenkunnan koulutustason nousuun. UM:n väki
on aina koostunut monipuolisista kansainvälisistä moniosaajista ja nykyään taloon tulevat ovat poikkeuksetta korkeakoulutettuja.
Alkuvuodesta 2017 mielenkiintoisimmaksi järjestäytymisvaihtoehdoksi
Akavassa osoittautui malli, jonka mukaan kolme pardialaista järjestöä,
Verovirkailijain Liitto (n. 3000 jäsentä), Tullivirkamiesliitto (n. 700 jäsentä) ja UHVY ry (n. 700 jäsentä)
muodostivat kattojärjestökseen uuden ay-liiton, Julkishallinnon Asiantuntijat ry, josta nimenmuutoksen
jälkeen tuli Ammattiliitto AVA ry, ja hakivat yhteistyössä Akava ry:n ja sen Julkisalan Koulutettujen
Neuvottelujärjestö JUKO ry:n jäsenyyttä. Pienemmät, kuten eri toimialoja edustavat henkilöstöjärjestöt, kuuluvat normaalisti kaikki eri kattojärjestöjensä kautta varsinaiseen Akavaan ja JUKOon, eikä
suoraa jäsenyyttä Akavaan ollut siis tarjolla.
Ammattiliitto AVA ry:n syntyyn vaikuttivat voimakkaasti sen perustajajärjestöjen samankaltaiset edunvalvonnan intressit, kun AVAn tarkoituksena on edistää ja valvoa asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevien jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa, vaikka kukin jäsenyhdistys jatkoikin toimintaansa itsenäisenä järjestönä omalla nimellään ja organisaatiollaan, eikä liittyminen Akavaan merkinnyt luopumista omasta toiminnasta tai omasta kannanmuodostuksesta. UHVYn kohdalla, kuten muidenkin AVAlaisten, nimemme ja omaisuutemme, päätöksentekomallimme, kaikki jäsenetumme sekä palkatun työntekijämme, järjestösihteeri Maikki Lukkalan palvelut jäivät ennalleen.
Jäsenkokous päätti keskusjärjestöstä
UHVYn jäsenkokous vahvisti 20.3.2017 yhdistyksen hallituksen esityksen mukaisesti valtuuden hakea
Akavan ja JUKO:n jäsenyyttä. Näin ollen vuonna 2016 käynnistetty hanke UHVYn keskusjärjestöratkaisuksi oli saanut päätöksensä. Kokousta ennen oli järjestetty neuvoa-antavan Webropol-kysely,
joka antoi selvän tukensa keskusjärjestövaihdokselle ja liittymiselle Akavaan. Jäsenäänestyksessä
Akavaan liittymistä kannatti 222 jäsentä, 11 vastusti ja 26 ei ottanut kantaa.
Muutosprosessi saatiin hyvissä ajoissa valmiiksi niin, että AVAlaiset järjestöt olisivat valmiita sijoittumaan ja verkostoitumaan Akavassa ja osallistumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa syksyn
2017 uuden virkaehtosopimuksen valmisteluun ja neuvotteluun, jonka oli määrä tulla voimaan
1.2.2018. Uuden VESin neuvotteluissa UHVYa odottivatkin monet ennenkuulumattomat haasteet,
joista päällimmäisenä oli tavoitteemme UH:n työpaikkojen säilyttäminen leikkauspaineista huolimatta.
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Tärkeänä pitkäjänteisenä tavoitteenamme oli myös loppuunkuluneen palkkausjärjestelmämme perinpohjainen uudistaminen, joka olisi saatava mahdollisimman pikaisesti käyntiin.
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder saattoi UHVYn Akava-aikaan 24.8.2017 pidetyssä UHVYn AKAVA KICK-OFF -juhlissa Merikasarmin Engel-salissa, joissa puhui myös AVA ry:n puheenjohtaja, AVApartnerimme, Verovirkailijain keskusliiton puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki
UHVYn liittyminen Akava-yhteisöön on sujunut hyvissä merkeissä.
AVA ry:n jäsenhakemukset Akavaan ja sen neuvottelujärjestö JUKOon hyväksyttiin suunnitelmien mukaisesti huhtikuun lopulla
2017. JUKOn sisällä AVA liittyi valtiohallinnon henkilöstöjärjestöjen Vakava-yhteenliittymään, joka on AVAlle ja UHVYlle merkittävä toiminnan ulottuvuus, jonka kautta pääsemme vaikuttamaan
valtiolla työskentelevien palkkaneuvotteluihin sekä osalliseksi sen
ja JUKOn luottamusmieskoulututuksesta. Eromme Palkansaajajärjestö Pardiasta astui voimaan 1.6.2017.
Yhteiskunnan ja UM:n muutos taustalla
UHVYlle askelta Akavaan, korkeastikoulutettujen edunvalvojaan, ei turhaan voi määritellä historialliseksi yhdistyksemme lähes 50-vuotisella taipaleella. Taustalla ovat sosiaalirakenteiset yhteiskunnalliset muutokset ja sen myötä UM:ssäkin tapahtunut kehitys, jossa työntekijöiden koulutustausta ja
työtehtävien luonne poikkeavat ratkaisevasti siitä, mihin aikanaan olemme olleet tottuneita.
Ulkoasiainhallinnossa entisiä suorittavia ykkös- ja kakkosuria ei enää ole, vaan sekä nykyiset hallintoja diplomaattiurat koostuvat monipuolisista asiantuntijatehtävistä, joiden perustana on korkeakoulututkinto. Tämä sama koskee UM:n erityisvirkamiehiä, joita ei taloomme tule enää yksikään ilman Amktai yliopistotason tutkintoa. Näin ollen UHVYn liittymistä akateemiseen Akavaan voidaan pitää luontevana kehityskulkuna kaikkia talomme ura-alueita edustavalle henkilöstöjärjestölle.
Yhteistyö UH-Akavan kanssa
Täsmällisesti määritettynä UHVY on Akava-yhteisössä talo- tai toimialakohtainen järjestö. Työskentely ulkoasiainhallinnossa yhdistää meidät ura-alueista ja tutkinnoista riippumatta koko ulkoasiainhallinnon kattavaksi henkilöstöjärjestöksi. Toinen UH:ssa vaikuttava akavalainen henkilöstöjärjestö, UH
Akava, rakentuu siten, että sen jäsenet ovat ensisijaisesti Akavan tutkintoliittojen jäseniä (kuten valtioja yhteiskuntatieteilijät kuuluvat Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKAan, kauppatieteilijät Suomen
Ekonomeihin ja juristit Suomen Lakimiesliittoon), joista jäsenmaksua maksaessaan tulee samalla
myös UH Akava ry:n jäseniä, joka ei puolestaan yhdistyksenä kuulu Akavaan.
Kertomusvuonna käynnistynyt läheisempi yhteistyömme UH Akava ry:n kanssa pohjautui alusta alkaen Akavan yhteistoiminta-asiakirjaan, jossa määritellään yhteistyön reunaehdot, kuten mahdolliset
kaksoisjäsenyydet ja pelisäännöt koskien mm. jäsenhankintaa. UHVYlle ko. yhteistoiminta-asiakirjan
noudattaminen ei ollut ongelma, kuten ei myöskään yhteistyö UH Akava ry:n Akavan tutkintoliitoissa
jäseninä olevien UH:n virkamiesten jukolaisen luottamusmiestoiminnan kanssa. Yhteistyö UHAkavan kanssa käynnistyi vähitellen ja uusia yhteistyömuotoja rakennettiin, kuten läheiset suhteet
ulkoasiainhallinnon akavalaisena kummiliittona toimivaan YKAan sekä neuvottelujärjestö JUKOon.
Monitoimitilahankkeen edunvalvonta
Edunvalvonnassa keskeisiä tehtäviä oli kertomusvuoden kuluessa UM:n toimitilahankkeeseen vaikuttaminen. Se olikin huolenaihe, joka vaivasi UHVYn hallitusta koko kertomusvuoden ajan.
Monitoimitiloihin siirtyminen on ulkoministeriöllekin VNHY:n ja entisen Rakennushallituksen, Senaattikiinteistöjen, suunnalta pakotettu monitoimitilahanke. Uutiset sen ympärillä olivat huolestuttavia ja
nostivat pinnalle ne epäilyt huonosti johdetusta hankkeesta, joita henkilöstöllä ja UHVYllä on asiasta
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ollut jo pitkään. Hanke on ollut huonosti resurssoitu ja suunniteltu alusta alkaen, rahat eivät tuntuneet
riittävän kunnolla Merikasarmin campuksen remontointiin ja jopa siihen elimellisesti kuuluvasta Htalosta luopumisesta oli tullut yllättäen puhe.
Monitoimitila mullistaa jatkossa merkittävästi työskentelytavat. Se tuo varmasti hyvääkin, mutta voi
hankaloittaa esimiestyötä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. UHVY vaatikin täysin oikeutetusti talon
sekä poliittiselta että virkamiesjohdolta johtajuutta ja selkeitä linjauksia UM:n työtilakysymyksen hoitamiseksi asianmukaiseen kuntoon, jossa henkilöstön työ- ja tuloksentekomahdollisuudet sekä uralla
eteneminen ovat turvatut.
UE-korvausten kehittäminen prioriteetti; edustustoverkostolla oltava riittävät voimavarat tehtäviinsä
Ulkomaanedustuksen erityiskorvauksissa UHVY lähtee siitä, että ne ovat oleellinen osa työstämme
saatavaa rahallista korvausta. UHVY ry:n käsityksen mukaan UE-korvaukset kaipaavat kokonaisvaltaisen uudistuksen, jota olisi suunnitelmallisesti ryhdyttävä toteuttamaan.
UHVYn vuonna 2017 tekemät aloitteet ja lausunnot UE-korvausten kokonaisvaltaisesta uudistamisesta sekä YT-johtokunnanssa että eduskunnassa ovat rakentavassa mielessä tehtyjä ja niillä pyritään
parantamaan rotaatiojärjestelmän toimivuutta ja siirtohalukkuuden lisäämistä ml. erityisesti se näkökulma, että UE:ssa palvelun on pysyttävä taloudellisesti mielekkäänä. Lausunnossaan ministeriölle
21.11.2017 UHVY piti tärkeänä, ettei etuuksia siirretä toiselta virkamieheltä toiselle poisottamalla, ja
ettei esimerkiksi olosuhdehaittakorvauksen poistamista tietyiltä edustoilta tule tehdä sen heikentäessä
UE:ssa palvelemisen ehtoja merkittävällä tavalla ja kesken toimikauden.
Esillä uudistuskohteina ovat olleet mm. koulutuskorvauksien kehittäminen sekä erityisesti asuntokorvaukset, jotka edellyttäisivät muutoksia ja korvauskorotuksia, joilla riittävä asumis- ja turvallisuustaso
voidaan toteuttaa. UHVY totesi, että pitäisi myös toteuttaa asettautumiskorvauksen palauttaminen
UE-korvausten keinovalikoimaan. Se helpottaisi merkittävällä tavalla uusiin olosuhteisiin asettautumisesta aiheutuvia kuluja sekä UE:ssa että paluun yhteydessä kotimaahan.
Näin ollen UHVY piti kertomusvuonna esillä olleita UE-korvausten muutoksia riittämättömänä vastaamaan niihin tarpeisiin ja lisäkuluihin, joita ulkoasiainhallinnon henkilökunnalle aiheutuu palvelusta
suurlähetystöissä. UHVY piti vääränä periaatteena myös sitä, että korvausmuutoksia tehdään järjestelyillä, joissa toisissa edustustoissa palvelevilta virkamiehiltä otetaan pois etuuksia ja annetaan ne
eteenpäin jossakin toisessa asemapaikassa palvelevalla virkamiehellä. Tämäntyyppiset korotukset
tulisikin toteuttaa lisäämällä määrärahoja itse korvausjärjestelmään, eikä nollasummapelinä kuten
UM:n hallinto on asiassa toiminut.
UHVY kannatti ehdotusta, jolla vuokrakatoissa saatetaan yhdenvertaiseen asemaan sellaiset virkamiehet, jotka lähtevät ulkomaanedustukseen lapsen/lasten kanssa yksin. UHVY vastusti kotiapulaisiin liittyvien etuuksien poistamista.
Eduskunnassa antamissaan lausunnoissa UHVY totesi 5.10.2017 (Hallintovaliokunta) sekä
11.10.2018 (valtiovarainvaliokunta, hallintojaosto), että hallituksen lakiesitykset ovat riittämättömiä
vastaamaan niihin tarpeisiin ja lisäkuluihin, joita ulkoasiainhallinnon henkilökunnalle aiheutuu palvelusta suurlähetystöissä.
UHVY totesi valtiovarainvaliokunnalle myös - viitaten ehdotuksiin ulkoasiainhallinnon toimintamenojen
leikkauksista yli neljällä miljoonalla eurolla lukuisten jo aikaisempina vuosina tehtyjen säästöjen ja
tehostusten lisäksi - että ko. tehostukset ovat jo aikaisemmin aiheuttaneet vähennyksiä UH:n henkilötyövuosien määrässä ilman, että työt ovat vastaavasti vähentyneet. UHVY piti ulkoasiainhallinnon
määrärahojen esitettyä leikkausta kahdella prosentilla huonona kehityssuuntana, joka omalta osaltaan heikentää Suomen kykyä valvoa kansainvälisiä etujaan. Se heikentää myös merkittävällä tavalla
Suomen edustustoverkoston kykyä vastata tehtävistään riittävän tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
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UHVY lähti siitä, että on huolehdittava, että työssä jaksaminen ja työhyvinvointi eivät heikkene ja, että
säästöjä ei kohdenneta esimerkiksi ulkomailla tehtävästä työstä aiheutuvien korvausten ja asumistason heikentämiseen. Säästöt aiheuttavat haittaa henkilöstön jaksamiselle ja työhyvinvoinnille. Esimerkiksi useasta EU-jäsenmaassa toimivasta suurlähetystöstä on poistettu ns. kakkosvirkamies ja
korvattu toiminto lähetetyllä hallintouralaisella, jonka tehtävät yltävät talous- ja kiinteistöhallinnosta
aina suurlähettilään sijaistamiseen palkkauksen ollessa alle normaalitason vastaavasta tehtävästä.
Kentältä kuulunut palaute viittaakin siihen, että ko. tehtävissä olevien henkilöiden kuten monien muidenkin vaativissa eri ura-alueiden tehtävissä edustustoissa olevien jaksaminen on ollut todella kovalla
koetuksella.
Samassa lausunnossa valtiovarainvaliokunnalle UHVY totesi, että kun ns. Tiitisen työryhmän ehdotuksia pannaan toimeen ja keskushallinnon uudistusta jatketaan, vain tehtäväkiertoon perustuva UM:n
yhtenäisura voi turvata sekä UM:n että UE:n työvoimatarpeen sen moninaisissa eri tehtävissä. Tiitisen
työryhmän esityksiä ja keskushallinnon uudistusta eteenpäin vietäessä tulee huolehtia, että UH:n
ammattitaitoisen ja tehtäväkiertoon sitoutuneen yleisuran virkamiesten asema säilytetään ja tehtävät
jatkuvat ensisijaisesti UH:n oman kielitaitoisen ja tarkan valintaprosessin läpikäyneen henkilöstön
varassa. Edustustoverkoston toimintaedellytykset on turvattava myös niukan budjetin vuosina, UHVY päätti lausuntonsa.
Paneelijärjestelmään siirtyminen
UHVY luovutti hallinjohtajalle ja henkilöstöjohtajalle 13.11.2017 esityksensä nimitysten ja siirtojen
transparenssin kehittämiseksi. Esitysmuistio käsiteltiin myös Kehitysarvissa 21.11.2017, jossa se sai
hyvän ja kannustavan vastaanoton.
UHVY katsoi esityksessään, että nimitys- siirto- ja valintakriteereillä tulisi ymmärtää perusteita, jotka
ovat objektiivisia, oikeudenmukaisia ja samoja kaikille UH:n virkamiehille.
Hakijoiden pätevyys ja sopivuus tulee mitata pisteytyksellä, jolla mitataan kokemusta, koulutusta, UEkokemusta, kielitaitoa ja muita relevantteja tekijöitä. Myös ns. siirtovuorossa oleminen voidaan pisteyttää. Järjestelmän ennakoitavuutta voidaan parantaa sisäisellä koulutusjärjestelmällä, joka pätevöittää
eri virkaportaisiin puolustushallinnossa käytettyjen menetelmien mukaisesti. Asiantuntijaura tulee tehdä mahdolliseksi niille, jotka eivät ole kiinnostuneita esimiestehtävistä tai eivät sovellu esimiestehtäviin.
UHVY esitti toimeenpantavaksi paneelikäytäntöä valinta- nimitysprosessien riittävän avoimuuden takaamiseksi, ja jonka tavoitteena on, että kuhunkin tehtävään tulee nimitetyksi pätevin ja soveltuvin
kandidaatti.
Seminaarimatkat Pietarissa ja Berliinissä
UHVYn hallitus lisäsi toimintapalettiinsa yhdistetyt strategiaseminaari- ja edustustoyhteistyömatkat,
jotka kertomusvuoden aikana toteutettiin Pietarin pääkonsulaattiin 4.-5.5. sekä Berliinin suurlähetystöön 9.-10.11.2017. Matkojen tavoitteena oli suunnitella UHVYn toiminta- ja edunvalvontastrategian
painopisteitä sekä käydä dialogia ko. edustustojen henkilökunnan ja johdon kanssa ulkoasiainhallinnon kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Berliinissä tutustuttiin myös Saksan Auswärtiges Amtissa
vaikuttavan VERDI-ammattiliiton edunvalvontaan. Matkojen voidaan arvioida onnistuneen hyvin ja
niitä on tarkoitus jatkaa lähiedustustotasolla jatkossakin.

2 Edunvalvonta ja yhteistoiminta (YT)
Alkuvuoden 2017 kollektiiviseen keskustason edunvalvontaan UHVY vaikutti Pardian hallituksen kautta, missä UHVYa edusti puheenjohtaja Juha Parikka.
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UHVYn erottua Pardiasta 1.6. lähtien keskustason edunvalvonta siirtyi Ammattiliitto AVA ry:lle, jossa
UHVYa edusti hallituksen puheenjohtaja Juha Parikka, pääluottamusmies Leo Olasvirran toimiessa
varaedustajana. Olasvirta myös toimi JUKOn Vakava-yhteenliittymän koulutusjaostossa AVAvastuullisena.
Kilpailukykysopimus (KIKY) astui voimaan valtion pääsopijajärjestöjen (Pardia, JHL, JUKO, VM) solmiman sopimuksen mukaisesti sopimuskaudelle 1.2.2017–31.1.2018. Lomarahoja leikattiin määräaikaisesti 30 %:lla kolmeksi vuodeksi (2017–2019) ja työaika piteni 6 minuuttia päivässä, mutta työsuhdeturva jatkui ja työpaikat säilyvät. Lomarahan ensimmäinen leikkaus kesäkaudella 2017 tuntui merkittävästi heinäkuun palkkapussissa.
Yksilökohtainen edunvalvonta ja lakimiesneuvonta jatkuivat Pardian asiantuntijoiden, UHVYn hallituksen ja UHVYn luottamusmiesverkoston yhteistyönä alkuvuoden, mutta siirtyi keskustason osalta
AVAlle ja neuvottelujärjestö JUKOlle Akava-yhteisön puitteissa 1.6.2017 alkaen. Uuden aylakimiespalvelun hankkiminen käynnistettiin, ja sen järjestämistä tutkittiin myös mahdollisena AVAyhteistyönä.
UHVY osallistui Pardian ja AVAn hallituksen ja työryhmien kokouksiin kertomusvuoden aikana, sekä
UM:n YT-johtokunnan jokaiseen kokoukseen, joita pidettiin yhdeksän kertaa.
UHVYn esille nostamia asioita olivat mm. UE-korvaukset, siirrot ja virkanimitykset ja niiden kriteerit,
toimintamäärärahojen ja KIKY-leikkausten henkilöstövaikutukset, valmisteilla olevan toimitilauudistuksen vaikutukset työhyvinvointiin ja jaksamiseen, edustautumisen tavat ja mallit (TAMA) -hankkeen
vaikutukset työnjakoon ja työn paljouteen.
VN-tason yhteistyöryhmä (VN YTR) "kohti yhteistä valtioneuvostoa"
VN YTR muodostuu valtiotason sopimusosapuolista Pardia, JHL ja JUKO. Työnantajaa edustaa
VNHY. Pardian toisena edustajana toimi kertomusvuoden alkupuoliskon UHVYn PLM Leo Olasvirta.
Olasvirta jatkoi yhteistyöryhmässä myös AVAn puitteissa. YTR:ssä käsitellään asiat, jotka koskevat
ministeriöiden toiminnan yhteen sovittamista, yhteisiä henkilöstöpoliittisia linjauksia ja yhteisiä palveluita.
Akavan toiminta vuonna 2017
Akavan toiminnassa pääpaino oli kunta- ja maakuntavaaleissa. Akava nosti omassa kampanjassaan
esille ensisijaisesti koulutuksen, terveyden ja työllisyyden merkityksen. Maan hallitus päätti lopulta
siirtää maakuntavaalit puolella vuodella eteenpäin, mikä tarkoitti, että maan ensimmäisiä maakuntavaaleja ei pidetty tammikuussa 2018. Tämä antoi Akava-yhteisölle lisää aikaa vaikuttaa lainsäädäntöön.
Positiiviset muutokset toimintaympäristössä vaikuttivat toimintavuoteen. Talouskasvu ylitti kolmen
prosentin kasvuvauhdin ja työttömyys aleni nopealla vauhdilla. Korkeakoulutettujen työttömien määrä
aleni viidenneksellä 50 000:sta noin 40 000:een. Työmarkkinoilla valmistauduttiin liittokohtaiseen neuvottelukierrokseen ensimmäisen kerran kymmenen vuoteen.
Akavan edunvalvonnassa painotettiin kannustavaa verotusta ja uusien osaamisintensiivisten työpaikkojen luomista. Koulutuspolitiikassa vaikutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluvisiotyöhön.
Akava vaikutti myös voimakkaasti työttömien mahdollisuuksiin opiskella. Työelämäkysymyksissä
Akava nosti profiiliaan tasa-arvokysymyksissä esittämällä oman perhevapaa-mallin. Akava osallistui
aktiivisesti kolmikantavalmisteluihin työaikalainsäädännön uudistamisessa.
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3 Jäsenistö
Yhdistyksellä oli vuoden 2017 lopussa 726 jäsentä, joista 27 erityisjäsenmaksun maksavaa ja 25 eläkeläisjäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 7 ja eroja oli 39 kpl (lähes kaikki jäivät eläkkeelle).
Jäsenistöstä 73 % on naisia ja miehiä 27 %, noin 10 henkilöä oli työttömänä toimintavuoden aikana.
Jäsenistä noin 210 työskenteli UE:ssä.
Jäsenten ikäjakauma: alle 40-vuotiaita on 14 %, 40-49–vuotiaita on 24 %, 50-59–vuotiaita on 38 %,
60-65–vuotiaita on 18 % ja yli 65-vuotiaita on 6 %.

4 Hallitus
Hallituksen kokoa pienennettiin vuoden 2015 elokuusta lähtien ja samalla kaikista jäsenistä tuli varsinaisia jäseniä aiempien varajäsenten tilalle. Hallitus muodostuu puheenjohtajasta ja ensimmäisestä ja
toisesta varapuheenjohtajasta ja kuudesta eri kategoriasta, joissa jokaisessa on kaksi edustajaa. Yhteensä hallituspaikkoja on 3 + 12 = 15. Hallituksen kokouksiin ovat kaikki hallituksen jäsenet tervetulleita ja niihin ovat osallistuneet myös puheoikeudella pääluottamusmies Leo Olasvirta ja sihteerinä
Maikki Lukkala. Hallitus on ollut päätösvaltainen joka kokouksessaan (vähintään pj + 4 jäsentä).
Hallituskausi on kaksivuotinen alkaen elokuun alussa. Kertomusvuoden aikana päättyi edellinen kausi
1.8.2015 – 31.7.2017 ja alkoi uusi kaksivuotiskausi 1.8.2017 – 31.7.2019. Hallituksen jäsenet vaihtuvat melko usein siirtymävelvollisuuden vuoksi. Elokuussa alkaneelle kaudelle valittiin jäsenet UHVYn
keväällä pidetyssä jäsenkokouksessa. Hallituksen jäseniä voidaan valita sekä kevät- että syyskokouksessa, mutta hallitus voi täydentää myös itse itseään kauden aikana, tämä päätös on tehty jäsenkokouksessa. Hallituksen täydennys pitkin kautta onkin ollut tarpeellista.
Hallituskaudella 1.8.2015 – 31.7.2017 vuoden 2017 alkupuolella oli hallituksen kokoonpano seuraava:
Puheenjohtaja Parikka Juha
I varapuheenjohtaja Mähönen Salla
II varapuheenjohtaja Koivu Jan
1. ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneuvokset
Mäki Ari ja Merisaari Rauno

4. osasto- ja toimistosihteerit
Karpenko Taina ja Kuntsi Tiina

2. ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset avustajat
Virtanen Inkeri
-

5. osasto- ja toimistosihteerit sekä virasto- ja
vahtimestari
Leppänen Sauli ja Nyyssönen Eija

3. hallinnolliset ulkoasiainsihteerit, hallinnolliset
avustajat
Täyrynen Timo ja Luhtala Hanna

6. erityisvirkamiehet
Wanner Petri

Kevätkokouksessa valittiin uusi hallitus seuraavalle kaudelle eli 1.8.2017 – 31.7.2019. Suurin osa
jäsenistä jatkoi edellisestä hallituksesta, kuten puheenjohtaja Juha Parikka.
Rauno Merisaari, Eija Nyyssönen ja Inkeri Virtanen erosivat ja uusina jäseninä valittiin Titta Maja ja
Riitta Schneider, molemmat alkaen 1.8.2017. Loppuvuodesta Salla Mähösen tilalle varapuheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa Marika Knaapila-Navarrete, alkaen 29.11. ja hallituksen jäseneksi Anne Ben Ammar, alkaen 29.11. Hallitusta täydennettiin valitsemalla jäseneksi Matti Keppo, alkaen
14.9. Pöytäkirjat ovat olleet luettavissa foorumissa.
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Hallitus kokoontui varsinaisiin kokouksiinsa vuoden aikana 10 kertaa ja kerran ylimääräiseen kokoukseen (hallitusjäsenten kokousosallistumiset liitteenä). Hallituksen kokoukset ovat olleet tavallisesti
torstaisin edeltäen YT-johtokunnan kokousta, joka on ollut ko. viikon perjantaina.
Vuoden 2017 syksyllä hallituksen kokoonpano oli seuraava:
Puheenjohtaja Parikka Juha
I varapuheenjohtaja Mähönen Salla (29.11.
asti)
Knaapila-Navarrete Marika (29.11. alkaen)
II varapuheenjohtaja Koivu Jan
1. ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneuvokset
Mäki Ari ja Titta Maja
2. ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset avustajat
Matti Keppo
3. hallinnolliset ulkoasiainsihteerit, hallinnolliset
avustajat
Täyrynen Timo ja Luhtala Hanna

4. osasto- ja toimistosihteerit
Karpenko Taina ja Kuntsi Tiina
5. osasto- ja toimistosihteerit sekä virasto- ja
vahtimestari
Leppänen Sauli ja Ben Ammar Anne
6. erityisvirkamiehet
Wanner Petri ja Riitta Schneider

5 Työvaliokunta ja työryhmät
Työvaliokunnan kokouksia pidettiin vuoden aikana 10 kertaa, lounaskokouksina, yleensä hallituksen
kokouspäivää edeltävänä tiistaina. Kokouksissa on käsitelty seuraavaan hallituksen kokoukseen ja YTjohtokuntaan tulevia asioita. Työvaliokunnan kokouksiin ovat osallistuneet puheenjohtajisto, pääluottamusmies ja järjestösihteeri.
Hallituksen jäsenistä muodostettuja työryhmiä ja jäsenyyksiä työryhmissä olivat mm: YT-johtokunta,
ARVI-ryhmä, VES-neuvotteluryhmä, ym., katso LIITE. Työryhmiä on koottu ja ne ovat kokoontuneet
tarpeen mukaan vuoden aikana.
Arviointi- ja kehittämisryhmä (ARVI)
UHVYn edustajat osallistuvat ulkoasiainhallinnon UPJ Arviointi- kehittämistyöryhmän työhön. Varsinaisessa ARVI -kokouksessa käsitellään uusien tehtävien vaativuustasojen määrittelyt ja muutosesitykset. Työryhmä antaa lausunnot osastojen ja edustustojen tekemiin esityksiin, päätöksen vaativuustason määrittelystä tai muutoksesta henkilöstöjohtaja työryhmän lausuntojen pohjalta. Uusia ja muutosesityksiä on vuosittain lähes sata.
Kehitysarvi on kokoontunut viime aikoina kokoontunut vuosittain muutaman kerran ja UPJ –tehtäväkuvasten vaati-luokitusten vahvistamisen jälkeen agendalla on lähinnä ollut henkilökohtaisen suoritusosan toimivuuden kehittäminen vastaamaan paremmin ulkoasiainhallinnon siirtymävelvollisen henkilökunnan erityispiirteitä. Nykyisessä muodossaan suoritusarviointijärjestelmä toimii hyvin erityisesti
pitkään samassa tehtävässä toimivien asiantuntijoiden osalta, mutta pääosan työntekijöistä olleessa
siirtyvää henkilöstöä on suoritusosan liikkumavarat ollut käytännössä lukkiintunut ja riittämättömiä jo
vuosia. Uutta pelkästään ulkoministeriön henkilöstön käyttöön tarkoitettua suoritusosan muutosta ei ole
saatu tehtyä useista yrityksistä huolimatta.
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6 Luottamusmiestoiminta

Pääluottamusmies Leo Olasvirta

Varapääluottamusmies Vappu Pajala

Meneillään olevalla kaksivuotisella luottamusmieskaudella (1.1.2016 – 31.12.2017) päätoimisena pääluottamusmiehenä jatkoi edelleen Leo Olasvirta. Hänen kautensa loppui vuoden lopussa, koska hän oli
jäämässä eläkkeelle vuoden 2018 alussa. Alkuvuonna varapääluottamusmiehenä jatkoi Vappu Pajala,
mutta hän siirtyi UE:hen elokuun alussa, loppuvuodesta ei ollut varapääluottamusmiestä.
Luottamusmiesverkostossa tapahtui vuoden aikana muutoksia mm. siirtojen vuoksi. Syksyllä 2017 luottamusmiesverkosto oli seuraava:
Osastojen luottamusmiehet vuoden lopussa:
1. Poliittinen osasto, tal.ulkosuhteiden osasto
2. Kehityspoliittinen osasto
3. Eurooppa-osasto, Itäosasto
4. Viestintäosasto
5. STU, STY, protokollapalvelut, talousyksikkö, johto
ja hallintopalvelut
6. Amerikan ja Aasian osasto
7. Afrikan ja Lähi-idän osasto
8. Oikeuspalvelu, kansalaispalvelut
9. KPA-30, Kouvola

Päivi Leskinen, KEO-01
Mia Markusas, ITÄ-10
Anja Sahramaa, HAL-12
Taina Karpenko, KPA-20
Riitta Schneider, KPA-30

Luottamusmiehet UE:ssa vuoden lopussa:
Abuja
Ateena
Berliini
Geneve
Lima
New York
Varsova
Washington

Pirjo West
Antti Vaaras
Tuija Nissilä
Kari Puurunen
Kari Poti
Marjut Partanen, varalla Päivi Urosevic
Merja Kärkkäinen
Sari Jääskeläinen

Luottamusmiesvaalit; uuden päätoimisen pääluottamusmiehen valinta
Loppusyksystä käytiin luottamusmiesvaalit uudelle kaudelle 2018–2019. Osastojen luottamusmiesorganisaatiota oli aika uudistaa niin, että ei ole enää nimettyjä osastoja, vaan valitut luottamusmiehet
voivat toimia koko talon luottamusmiehinä. Luottamusmiespoolissa on kuusi jäsentä aiemmin yhdek-
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sän asemesta. UHVYn ja talon hallinnon kanssa käydyissä neuvotteluissa päädyttiin hyvässä yhteisymmärryksessä pienempään määrään luottamusmiehiä, mitä osaltaan helpotti osastokohtaisista luottamusmiehistä luopuminen, kuten myös monitoimitiloihin siirtyminen. Ainoastaan Kouvolaan sovittiin
valittavaksi ”oma luottamusmies”.
Pääluottamusmiehen tehtävää menestyksekkäästi hoitanut Leo Olasvirta oli ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle. Näin ollen UHVY tarvitsi Olasvirran seuraajaksi pätevän, asioihimme ja edunvalvontaamme
tarmolla paneutuvan seuraajan, joka voi olla minkä tahansa ura-alueen virkamies, joka on UHVYn jäsen, ja jolla on halua lähteä ajamaan yhteistä etuamme UM:n ja sen henkilöstön työehtojen ja työolosuhteiden kehittämiseksi.
Uudelle kaudelle pääluottamusmieheksi valittiin Kari Lehtonen, jolla on pitkä tausta ja kokemus sekä
UH:ssa että ennen kaikkea henkilöstön edunvalvonnassa. Pääluottamusmiehen rooliin lisättiin toimiminen luottamusmiesyhdyshenkilönä niiden edustustojen kohdalla, joissa ei luottamusmiestä ole valittu.

Pääluottamusmies Leo Olasvirran katsaus:
PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TOIMINTAKERTOMUS 2017 JA NÄKÖKOHTIA KOKO KAUDELTA
Luottamusmiehen osaamisalue on melko laaja ja vaatii perehtymistä varsinkin pääluottamusmieheltä,
joka on luottamusmiesverkoston tukihenkilö ja ikään kuin kävelevä muistitikku.
Sen lisäksi on huolehdittava että koko luottamusmiesverkosto tulee koulutetuksi ja saa opetusmateriaalit sekä ajankohtaistiedotteet JUKO:n ja Vakavan taholta.
Virkaehtosopimuksen pituus liitteineen on 500 sivua. Lisäksi UM:n omat ohjeistukset foorumissa vaikkapa palkkausjärjestelmää ja UE-korvauksia koskien. Lisäksi VES:ssä on nipuittain viittauksia lainsäädäntöön (virkamieslaki, työaikalaki), joiden olemassaolosta on ainakin syytä olla tietoinen.
Kaikkea ei voi millään hallita muuten kuin kehittämällä tiedon hakemisen ja ratkaisumallien löytämisen
metodologiaa. Siis JUKO:n ja Vakavan koulutuksiin, neuvottelupäiville ja esim. Akava akatemian tapahtumiin on syytä mennä mieluummin liian usein kuin liian harvoin.
Varsinkin pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen tiivis yhteistyö UHVYn työvaliokunnan
kanssa on välttämätön, jotta yhteinen tilannekuva säilyisi. Yhteisen tilannekuvan hakemisen tarve on
tärkeää myös oltaessa vuorovaikutuksessa työnantajan kanssa.
UHVYn hallitusta ja luottamusmiestoimintaa tukevan lakimiesneuvonnan järjestäminen on vireillä,
mahdollisesti ja toivottavasti Vakavan ja JUKO:n järjestöjen yhteishankinnan muodossa. Se on kannatettava ja välttämätön asia.
Ei ole jatkossakaan tarkoitus, että kalliita oikeusprosesseja käynnistetään UHVYn kustannuksella, jos
joku sitä pyytää. Pardian kaudella Pardian työvaliokunta päätti, mitkä jutut viedään Pardian lakimiesten
hoitamana työoikeuteen. Paras keino on tukea paikallisen työyhteisön puitteissa tapahtuvaa ratkaisun
löytämistä.
Eräät odotukset PLM:n suhteen ovat kohtuuttomia. Edes pääluottamusmies ei voi tavoitella eikä lupailla työelämän pelisääntöjä ylittäviä etuja. Samat säännöt koskevat meitä kaikkia. Joskus pääluottamusmiehelle tulevat toimeksiannot ovat niin epätarkkoja ja mielikuvituksellisia, että on syytä tarkistaa
taustat useampaankin kertaan.
Pääluottamusmies saa kaudellaan muutaman kerran melko brutaaliakin palautetta. Työnohjauksen
antamien neuvojen mukaan tätä ei pidä kuitenkaan ottaa henkilökohtaisesti vaan hänen rooliinsa kohdistuvana reaktiona.
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Toimeksiantoja ja tiedonhakuja
Pöydälle tulevien asioiden kirjo on lähes rajaton. Työnjako ja sijaisuusjärjestelyt. Varallaolo. Palkkausjärjestelmä. Palkanmaksun virheet. Matka-asiat ja matkakorvaukset. UE-korvaukset. Nimitykset ja siirrot. Kehitysehdotukset. Epäasiallinen kohtelu sen lievimmissäkin muodoissa.
Yleisluontoisten tiedonhakujen ja kommenttien ohella toimeksiantoja tulee noin 120 kappaletta vuodessa, joista eräät muodostuvat pitkällisiksi prosesseiksi.
Ensimmäinen nippu tulee take-kierroksen loppuvaiheilla ja heti take-kierroksen tulosten selvittyä. Seuraavassa luokittelua v. 2017 tapahtumista:
-erimielisyydet tai väärinymmärrykset take-kierroksen loppuvaiheilla ja sen päätyttyä koskien tehtävien
vaativuuden määrittelyä ja henkilökohtaisen palkanosan arviointia. Näitä tulee take-kierroksen aikana
noin 30 ja myöhemminkin vuoden aikana tehtävämuutosten yhteydessä.
-normaaliin tehtäväkiertoon osallistumisesta aiheutuvat henkilökohtaisen suorituksen arviointia koskevat erimielisyydet. Aivan liian usein ja perusteettomasti uuden tehtävän esimies on linjannut jo jopa
ennen take-keskusteluita että "uutena uutta tehtävää aloitettaessa" heko-osan lähtötaso on vaikkapa
esim. kuusi, siis alempi kuin kokeneen virkamiehen aikaisemmin ansaitsema heko-osa.
-tehtäväkierron aiheuttamista heko-osan alentamisyrityksistä on keskusteltu uupumiseen asti enkä
valitettavasti huomaa lopullista yhdenmukaista ratkaisua löytyneen. Toisinaan paineen alla olevat esimiehet innostuvat jakamaan ulos palkanmaksuvaraa niin että yksikköön myöhemmin tulevien hyvien
suorittajien oikeudenmukaiseen palkkaukseen ei enää riitä resursseja. Se keskiarvo, jota ei saa ylittää.
-Kaikenlaiset muutokset työelämässä, työajan muuttuminen omasta pyynnöstä tai sairauden takia,
perhevapaat, vuorotteluvapaat sekä organisaation ja työnjaon muutokset aiheuttavat vuoden mittaan
kymmenittäin kysymyksiä ja palautteita. Vaikutus palkkaan, vaikutus lomiin, onko työajan kirjaaminen
oikein suoritettu jne. Ongelmat ja haasteet ovat niin talokohtaisia että niitä on vaikea ulkoistaa vaan on
parempi työpaikalla ja oman työyhteisön asiantuntijoiden kanssa yrittää selvitellä.
-UE-korvaukset ovat toinen talokohtaisen osaamisen alue, johon ulkopuolista apua on tarjolla vain rajoitetusti. Ei auta muu kuin perehtyä pelisääntöihin ja mahdollisimman monessa tapauksessa yrittää
löytää talon oman osaamisen varassa oikeudenmukaiset ratkaisut. Työntekijät kokevat heillä olevan
omia poikkeaviakin mutta perusteltuja erityistarpeita. Työnantaja voi kokea poikkeuksien tekemisen
hankalaksi ja eriarvoiseksi, koska poikkeuksista voi tulla uusi normaali.
-Palkanmaksun poikkeamat ja epäselvyydet palkeissa ovat aiheuttaneet keväästä lähtien 30 selvityspyyntöä. Poissa olo sääntöjen mukaisesti sairauden, koulutuksen ym. syiden takia on keskeyttänyt
palkanmaksun tai tuottanut siihen virheitä. Käteen tulevan palkan ja verottamisen luvut eivät ole ymmärrettäviä. Selvittely on toisinaan hidasta ja työlästä. Vastauksia palkeista tulee niukasti ja vaikeaselkoisesti.
-Syntyy epävarmuutta kuinka paljon palkeiden toiminnassa on sellaisia virheitä, joita ei mahdollisesti
koskaan tunnisteta ja jotka eivät siis tule korjatuiksi. Pitäisikö pistokokeita ja tarkistuksia tehdä useammin samalla kuitenkin muistaen, että samaa palkanlaskennan ja palkan tarkastamisen työtä olisi vältettävä tekemästä rinnakkaisesti useammassa paikassa. Neuvo käytävältä: jokainen tarkistakoon joka
kuukausi oman palkkansa.
-Tiedossani ei ole yhtään tapausta että virhe olisi jäänyt lopullisesti korjaamatta mutta epätietoisuus ja
odottelu ovat tuottaneet kirpeää palautetta. Kun virhe on yhdessä kohden havaittu, syntyy epäilys, että
moni muukin asia pitäisi tarkastaa.
UHVYlle kehitettiin v. 2015 luottamusmiesten toimintaohje, joka on nyt päivitetty Akava-aikaan.
/PLM Leo Olasvirta
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7 Työsuojelu
Olin vuorostani työsuojeluvaltuutettuna ja työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana vuoden 2017. Seuraavaksi vuoro siirtyy UH Akavalle. Mielestäni pääluottamusmieskin voi hyvin toimia työsuojeluvaltuutettuna vuoron osuessa kohdalle.
Eräissä erimielisyysasioissa vaikkapa palkkauksen ja nimityskriteereiden osalta jäsen kokee kokeneensa myös epäasiallista kohtelua, joten luottamusmiehen ja työsuojelun tehtävillä on kosketuspintaa.
Pöydälle tulee samoja asioita, joita käsitellään muuallakin, kuten monitoimitila ja TTB. Lisäksi sisäilma,
jaksaminen, työterveys, ergonomia, keskushallinnon uudistuksen vaikutukset (keskittäminen, ulkoistaminen), kiekun ja palkeiden vaikutukset, muutoshankkeet, lääkintäevakuoinnit ja läheltä piti tilanteet,
ulkomaanedustuksen kartoitusmatkat jne.
Kaudellani UH:ssa on ollut muutama epäasiallisen kohtelun tapaus, osa piileviä, osa huomiota herättäviä, osa väärinkäsityksiä tai vuorovaikutuksen puutteesta johtuvia. Tänä vuonna tietooni tulleiden epäasiallisten kohteluiden ja kiusaamisten määrä ei ole kuitenkaan kasvanut vaan paremminkin vähentynyt.
Ohjeiden mukaan luottamusmiehen tulee tukea kaikkea työyhteisön kehittämiseen liittyvää toimintaa.
Kun mahdollisuuksia avautuu, niin kannattaa ottaa koppi. Ulkoasiainhallinnossa on monenlaisia työyhteisön kehittämisen, koulutuksen ja henkilöstön kuulemisen tapahtumia, joihin kyllä kannattaa osallistua.
/PLM ja Työsuojeluvaltuutettu Leo Olasvirta
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8 UHVYn kokoukset, jäsentilaisuudet ja tapaamiset
Ylimääräinen jäsenkokous ja kevätkokous
UHVYn kaikkia alkuvuoden 2017 kokouksia väritti keskustelu keskusjärjestöstä. UHVYn ylimääräisessä jäsenkokouksessa 20.3. päätettiin yksimielisesti Akavan
ja JUKOn jäsenyyden hakemisesta yhdessä Tullivirkamiesliiton ja Verovirkailijain liiton kanssa. Samalla päätettiin erota
nykyisestä STTK:laisesta Pardiasta, mikäli Akava hyväksyy
jäsenhakemuksen. Edeltävässä neuvoa-antavassa jäsenkyselyssä UHVYn jäsenistö antoi vahvan tukensa (86 %
puolesta) hakea Akavan jäsenyyttä.
Keskusliiton vaihtamisesta käyty keskustelu oli alkanut jo
paljon aiemmin, silloin kun kolmen keskusliiton yhteenliittymäsuunnitelma kariutui. Varsinaiset neuvottelut eri vaihtoehdoista on käyty kuitenkin syksyn 2016 aikana ja vuoden
2017 alkupuolella.
Kevätkokouksessa 15.5. UHVYn puheenjohtaja Juha Parikka selosti jäsenille tilannetta. Tässä vaiheessa sopimus
keskusliiton vaihtamisesta oli tehty: AKAVA ja JUKO olivat
hyväksyneet AVA ry:n jäsenyyden, joka perustettiin yhdessä
Tullivirkamiesten ja Verovirkailijoiden kanssa. Ero Pardiasta
astui virallisesti voimaan 1.6.2017, irtisanomisajan ollessa
kuusi kuukautta voimassa jäsenmaksujen osalta. Muutoin
kevätkokouksessa päätettiin sääntömääräiset asiat, kuten
edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Syyskokous
Syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen edellyttämät asiat. Puheenjohtaja Parikka esitteli vuoden
2018 toimintasuunnitelman ja totesi sen pohjautuvan tärkeimpiin edunvalvonnan ajankohtaisiin
asioihin, joita oli paljon.
Suuri muutos vuoden 2017 aikana on ollut siirtyminen Pardiasta ja STTK:sta AVA ry:hyn ja Akavaan ja muutosprosessi vaikuttaa edelleen vuoden 2018 toimintaan ja budjettiin. Jäsenmaksut
päätettiin pysyttää ennallaan, samoin hallituksen
jäsenten palkkiot, pääluottamusmiehelle päätettiin maksaa erillinen kuukausipalkkio seuraavalla
kaudella. Kokouksen puheenjohtajana oli
Ari Mäki, kuvassa oikealla.
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Todettiin, että UHVYn maksamat jäsenmaksut Akavalle, Vakavalle ja AVA ry:lle tulevat olemaan pienemmät kuin Pardialle ja STTK:lle maksetut. Pardian jäsenmaksuun kuuluneet palvelut UHVY hankkii
tulevaisuudessa itse (koulutus, jäsenrekisteri, vakuutukset, lakimiesneuvonta, kalenteri, jäsenkortit ym.). Akavaan siirtymisestä aiheutuvista kustannuksista päästään
tarkemmin selville siirtymäkauden jälkeen
eli vuoden 2018 lopussa. Vuoden 2017
aikana UHVY joutui maksamaan päällekkäisiä jäsenmaksuja, koska Pardiasta irtisanomisaika oli kuusi kuukautta.
Kokouksessa päätettiin myös toteuttaa
historiahanke. Teoksella haetaan elävää,
yleistajuista historiakirjoitusta, joka kiinnostaisi myös talomme ulkopuolella. Tekijäksi
päätettiin valita tutkija, dosentti Marko
Paavilainen. UHVY täyttää 50 vuotta
12.3.2020, historiakirjan uskotaan valmistuvan juhlavuonna.

I varapuheenjohtaja Salla Mähönen ilmoitti jättävänsä hallituksen viiden vuoden jälkeen. Hänen tilalleen valittiin Marika Knaapila-Navarrete (kuvassa vasemmalla), hallinnollinen avustaja, PRO-00. Hallituksen jäseneksi valittiin Anne Ben Ammar (kuvassa oikealla), osastosihteeri, TUO-01.

Kevään seminaarimatka
UHVYn hallitus vieraili Pietarissa 4.-5.5.2017. Hyvin onnistuneella matkalla toteutettiin hallituksen strategiapalaveri, jossa käytiin läpi yhdistyksen lähitulevaisuuden keskeisimmät haasteet. Näistä päällimmäisenä erityiskysymyksenä käsiteltiin keskusjärjestömuutosta Akavaan.
Matkalla tutustuttiin myös laajasti Pietarin pääkonsulaatin toimintaan ja pidettiin henkilöstötilaisuus,
jossa nousi esille laaja tyytymättömyys Kiekuun, joka on lisännyt hallinnollista rasitetta merkittävästi.

Kuvassa vasemmalta Jan Koivu, Hanna Luhtala, Sauli Leppänen, Juha Parikka, Timo Täyrynen, Salla
Mähönen ja Tiina Kuntsi.
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Syksyn seminaarimatka
UHVYn syksyn vierailulla Berliinissä
tutustuttiin Saksan Auswärtiges Amtissa vaikuttavan VERDI-ammattiliiton
edunvalvontaan. Tavattiin myös lähetystön henkilöstöä, joiden kanssa
käytiin läpi ajankohtaisia edunvalvonnan asioita ja kuultiin henkilöstön
mietteitä.

Puheenjohtajan puhe suurlähettiläspäivillä
PIILOTYÖTÄ BEACHILTÄ?
23.8.2017, Juha Parikka

UM:n uusissa toimitiloissa on tärkeää, että menestyksellisen ulkopolitiikan tekeminen on jatkossakin
mahdollista. Nykytilanteessa valtiojohdon ulkopoliittisen
valmistelun ja tiedonsaannin tarpeet on turvattu, mutta
miten on jatkossa, jos työt tehdään kotisohvalla, nettikahvilassa tai peräti ”piilotyönä beachilta”, kuten uusista työtavoista on muualla mainostettu.
-

Jatkossa on vaarana myös yhteenkuuluvuuden
rapistuminen. UM:n sekä poliittiselta että virkamiesjohdolta vaaditaan tässä tilanteessa aimo annos vankkaa johtajuutta, jotta tuleva Merikasarmin
Campus saadaan asianmukaiseksi. Tällä hetkellä
muutoshanke on sekä huonosti resurssoitu että
valmisteltu, Parikka sanoi.

-

Oleellista on pitää jatkossakin mielessä, että ministeriö ei voi edellyttää sen enempää diplomaateilta kuin hallinto- ja erityisuralaisilta ympäri vuorokauden jatkuvaa kännykkäpäivystystä tai sähköpostiseurantaa, eikä sen korvauksettomasta suorittamisesta saa muodostua urallaetenemisen
edellytys.

Parikka totesi, että keväällä 2017 toteutunut UHVYn liittyminen Akavaan on sujunut hyvissä merkeissä. UHVY on nyt entistäkin parempaa ulkoasiainhallintoa rakentava AY-voima, jolla on selkeä talokohtainen missio ja proaktiivinen edunvalvonta.
-

Askel Akavaan, korkeastikoulutettujen edunvalvojaan, oli historiallinen. Akavaan liittyminen
heijastaa yhteiskunnan rakenteissa ja myös UM:ssä tapahtunutta muutosta, jossa työntekijöi-
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den koulutustausta ja työtehtävien luonne poikkeavat ratkaisevasti siitä, mihin aikanaan olemme olleet tottuneita.
-

Ns. ykkös- ja kakkosuria ei enää ole, vaan sekä nykyiset hallintoura ja diplomaattiura koostuvat
monipuolisista asiantuntijatehtävistä, joiden perustana on korkeakoulututkinto. Sama koskee
erityisvirkamiehiä, joita ei taloomme tule yksikään ilman korkeaa koulutusta. Liittyminen akateemiseen Akavaan olikin luonteva kehityskulku kaikkia talomme ura-alueita edustavalle henkilöstöjärjestölle.

Tapaaminen henkilöstöjohtaja
Pirjo Tulokkaan kanssa
UHVY luovutti 3.3. UM:n henkilöstöjohtajalle huoneentaulun, jossa muistutetaan hyvistä, oikeudenmukaisista ja
objektiivisista nimitys-, siirto- ja valintakriteereistä. UHVYn puheenjohtaja Juha Parikka (kuvassa vasemmalla) myös
ripusti taulun Pirjo Tulokkaan huoneen
seinälle. Oikealla UHVYn pääluottamusmies Leo Olasvirta.
Juha Parikka puhui em. kriteereistä
myös henkilöstöyksikön järjestämässä
Urailtapäivässä 8.2.

UHVY luento: Vincitin johtamispalvelumalli

Vincitin henkilöstöjohtaja Johanna Pystysen erittäin
mielenkiintoista UHVY-luentoa oli kuuntelemassa salillinen VIE:llä. Hän esitteli Vincitillä käytössä olevaa uudenlaista johtamismallia.
Miltä tuntuisi tilata omat johtamispalvelunsa? Kun itse
tunnet tarvitsevasi johtamista, niin täytät netissä lomakkeen, josta tilaat juuri itsellesi tarvitsemasi palvelun, muulloin johdat itse itseäsi.
Malli vaatii luottamista henkilöstöön ja Vincitin henkilöstö onkin kehittynyt luottamisen arvoiseksi ajan myötä.
Mallin kehittäminen on ollut (ja on edelleen) monen
kokeilemisen tuote – monet asiat ovat vaatineet kypsymistä insinöörivetoisessa yrityksessä.
Idea lähti mm. siitä liikkeelle, että kehityskeskustelut
todettiin hyödyttömiksi, niiden varsinainen tavoite oli
unohtunut ja ne lopetettiin tyystin.
Toimintaa ja johtamista alettiin miettiä tavoitteiden kautta ja luovasti. Yleisökysymyksiä heräsi useita ja
johtamismalli poiki uusia ajatuksia kuulijoissa.
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UHVY Akavaan –tilaisuus Engelissä
Akavan puheenjohtaja toivotti UHVYn lämpimästi tervetulleeksi Akava-yhteisöön:
”Erinomaista, että koko talo kuuluu nyt Akavaan” totesi Sture Fjäder 24.8. (kuvassa
keskellä) UHVYn kick off -tilaisuudessa.
Akava on vuodesta 1950 kasvanut joka vuosi ja muuttunut paljon. ”Akava en ole minä
tai toimisto, vaan liitot ja koko yhteisö”, se on
puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta kaikkiin puolueisiin on hyvät suhteet. ”Työ vaatii
paljon yhteistyötä, aina on erimielisyyksiä,
mutta jos puhuu tarpeeksi, löytyy yhteis-

ymmärrys”.
Kirsi Huhtamäki, AVAn ja verovirkailijoiden
puheenjohtaja kiitti hyvin alkanutta yhteistyötä Akavan kanssa ”meidät on otettu lämpimästi vastaan”.
AVA ry perustettiin vuoden 2017 keväällä
yhdessä vero- ja tullivirkailijoiden sekä UHVYn kanssa. Yhteistyö alkoi aiemmin Pardian hallituksen kokouksen tauolla, kun Kirsi ja Juha Parikka kohtasivat – siitä alkoi yhteinen tie kohti Akavaa.
”AVAn liitot tuntevat toisensa jo ennestään. Kaikki ovat oman talonsa edunvalvojia, hoidetaan omaa sarkaamme” Kirsi totesi puheessaan.

Monitoimitila-hanke
Meripajalla työskennellyt henkilöstö siirtyi kesän jälkeen väistötiloihin Kirkkokadulle. Uusissa tiloissa
ilmeni nopeasti ongelmia sisäilmassa. Ongelmia on pyritty hoitamaan koko syksyn ajan, osa henkilöistä on joutunut sijoittumaan
muualle sisäilman aiheuttamien
terveysongelmien vuoksi. Ongelmat ovat aiheuttaneet paljon keskustelua työsuojelussa ja kokouksissa. UHVYläiset olivat tutustumassa Kirkkokadun monitoimitilaan syyskuussa Päivi Leskisen
johdolla.
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UHVY esittäytyi
kavakulaisille

uusille

Talokohtainen edunvalvonta on
ehdoton etu UHVYn jäsenyydessä, vaikka kattojärjestö
Akava hoitaakin edunvalvontaa
valtakunnan tasolla. UHVYn
hallitus, luottamusmiehet ja
toimisto ovat lähellä, aina jäsenen apuna. Ansiosidonnainen
päiväraha tarvittaessa, koska
jäsenet kuuluvat työttömyyskassa Statiaan.
UHVYläiset
kertoivat ajankohtaisesta edunvalvonnasta syksyllä aloittaneelle Kavaku 41:lle.

UHVY Kouvolassa
UHVYn maaliskuisella vierailulla Kouvolassa tavattiin sekä koko henkilökunta että
UHVYn jäsenistöä. Keskustelut olivat mielenkiintoisia ja oli erinomaista kuulla Kouvolan työskentelyolosuhteista viisumien
parissa. Kouvolan palkkausasiat puhuttivatkin UHVYn hallituksessa myös loppuvuonna.

UHVY eduskunnassa
UHVY kutsuttiin kaksi kertaa kuultavaksi eduskunnan valiokuntiin asiantuntijana. UHVYn pj Juha Parikka kertoi 6.10. UHVYn kannan UE-korvauksista tulevaan lakimuutokseen hallintovaliokunnassa.
Asiantuntijalausunto 12.10. koski vuoden
2017 valtion budjettia, jossa Ulkoasiainhallinnon toimintamenoja ehdotettiin leikattavaksi yli neljällä miljoonalla eurolla lukuisten
jo aikaisempina vuosina tehtyjen säästöjen
ja tehostusten lisäksi.
Puheenjohtaja kertoi miten leikkaukset heikentävät Suomen kykyä valvoa kansainvälisiä etujaan. Leikkaukset heikentävät Suomen edustustoverkoston valmiuksia vastata
tehtävistään riittävän tehokkaasti, heikentävät työssä jaksamista ja työhyvinvointia ym.
Lausunto sai kiinnostuneen vastaanoton ja
edustajat halusivatkin tarkennuksia: Eero Heinäluoma kysyi jaksamisesta, UE-korvauksista ja vienninedistämisen resursseista. Kysyttiin myös korkeanuhan paikkojen perusteluista ja vienninedistämisestä sekä puolisoiden saamista korvauksista ja eläkkeistä.
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Tapaaminen ulkoministeri Timo Soinin kanssa
Monitoimitilakysymykset, eri ura-alueiden näkymät ja UE-korvausten kehittäminen olivat UHVYn aiheet ministeri Soinin tapaamisessa 26.10.
Henkilöstönedustuksen tärkeydestä tiloja suunniteltaessa Soini totesi: ”Sehän on projektin vetäjän turva,
että henkilöstön ääni on kuultu”. Osaston henkilöt ovat varsinaiset asiantuntijat, jotka ymmärtävät työn asettamat ehdot turvaluokituksineen toimitiloille.
UHVYn varapuheenjohtaja Salla Mähönen kertoi miten hallintouran oheneminen UM:ssä näkyy. UEpaikkoja oli tänä vuonna haettavissa 38, viime vuonna oli vielä 60. Hallintouran paikkoja on ulkoistettu palkeisiin ja valtioneuvoston hallintoyksikköön, paikat vähenevät jatkuvasti. Työmäärä kuitenkin lisääntyy koko
ajan ja tehtävät muuttuvat vaativammiksi. Mitä suunnitelmia on hallintouran ja myös erityisvirkamiesten varalle? Kuvassa vasemmalta Olasvirta, Mähönen, Parikka, Soini ja Lukkala.

UHVY ja VSI Peter Stenlund
UHVYläisten puheenaiheet olivat tuttuja ja ajankohtaisia tapaamisessa 30.10. valtiosihteeri Peter Stenlundin kanssa: Team Finland -toiminnan voimavaroista, monitoimitilakysymyksistä, eri ura-alueiden
kehitysnäkymistä, UE-korvausjärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sekä YT-johtokunnan
käytännöistä.
TF- toimintaan peräänkuulutetaan määrärahoja tukemaan uusia UH:lle ja varsinkin edustustoille siirtyneitä tehtäviä.
Erityisenä huolenaiheena olivat hallintouran
tulevaisuudennäkymät sekä erityisvirkojen
pitkät sijaisuusputket, joista olisi päästävä
eroon.
Tilahankkeessa todettiin auki olevan sekä
rahoitus että henkilöjärjestöjen edustus johtoja suunnitteluelimissä. UHVY totesi, ettei ulkopolitiikkaa voi hoitaa menestyksekkäästi
vaillinaisista toimitilajärjestelyistä.
UHVY korosti YT-lain edellyttävän henkilökuntaa koskettavien asioiden käsittelyä jo niiden
suunnitteluvaiheessa, eikä vasta päätöksenteon jälkeen. (kuvassa vas. Olasvirta, Stenlund ja Parikka)
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9 Vuoden esimies Kaija Suvanto
UHVY ry jatkoi perinteistä kampanjaansa, jolla etsittiin hyvää päällikköä ulkoasiainhallinnossa. Vuoden
esimieheksi voidaan valita päällikkö, vaikka hän ei olisikaan UHVYn jäsen ja ehdotuksia voivat lähettää
kaikki ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevat virkamiehet ja työntekijät. Valinnan tekee UHVYn hallituksesta valittu toimikunta ja kampanjan suojelijana on ollut valtiosihteeri Peter Stenlund.
Vuoden 2017 esimieheksi palkittiin Kaija Suvanto (OIK-20) UMIn glögitilaisuudessa Säätytalolla 15.12.
UHVYn varapuheenjohtaja Jan Koivu kertoi valinnan perusteista juhlavassa miljöössä. Kiertopalkintoa
ja kukkia olivat ojentamassa ministeri Soini ja valtiosihteeri Stenlund.
Alaisensa olivat kirjoittaneet ehdotukseensa hyvät ja perusteelliset perustelut, jotka johtivat kiertopalkinnon haltijaksi:
Perusteluissa Kaijaa luonnehdittiin mm. seuraavasti:
- Hän on kannustava esimies. Hän saa omalla esimerkillään ja johtajuudellaan koko työyhteisön ilmapiirin aurinkoiseksi. Hän on kärsivällinen ja lämmin ja aina alaistensa tukena. Hän on myös asiantuntija
isolla a:lla ja jakaa omaa tietämystään ja on loistava opettaja ja opastaja.
- Hän on alaisiaan kohtaan oikeudenmukainen ja häneen voi luottaa. Hän on asioissa täsmällinen, hän
ei lipeä aikatauluista ja häneltä saa aina vastauksen kysymyksiin.
- Hänellä on taito saada muut innostumaan ja tuntemaan itsensä tärkeäksi osaksi työyhteisöä.
- Häntä parempaa esimiestä saa hakea kissojen ja koirien kanssa.
Kaijasta välittyi valintatyöryhmälle mm. seuraavanlaisia ominaisuuksia: Lämminhenkisyys, asiantuntijuus, aurinkoisuus, välittömyys ja arvostus omaa työyhteisöä kohtaan.
Kuvassa Kaija Suvanto puhumassa, hänen vasemmalla puolellaan Jan Koivu, Peter Stenlund ja Timo
Soini.
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10 Jäsentiedotus
Tiedottaminen jäsenistölle on tapahtunut pääasiassa rekisteristä saatavien sähköpostiosoitteiden avulla sähköpostitse. Tiedotteita koko jäsenistölle on lähetetty noin 30 kpl vuoden 2017 aikana (liite).
Pardia lähetti tiedotteita yhdistysten aktiivihenkilöille ja kyselyitä jäsenistölle vielä 31.5.2017 asti.
Foorumissa on perussivut UHVYn toiminnasta ja oma työtila, jonne on tallennettu mm. hallituksen kokouspöytäkirjat ym. tietoa jäsenistölle.
UHVYn Facebook-sivustoa on päivitetty tasaisesti, osoite on www.facebook.com/UHVYry. Tykkääjiä
sivuilla on ollut n. 180.

11 Jäsenedut
Jäsenen tärkein etu on edunvalvonta. Hallitus työskentelee tiiviisti henkilöstön palkkauksen ja työhyvinvoinnin eteen. Toinen tärkeä etu on kuuluminen työttömyyskassa Statiaan, jonka jäsenmaksu sisältyy UHVYn jäsenmaksuun. Statia maksaa työttömyyspäivärahan lisäksi vuorotteluvapaakorvaukset
(www.statia.fi). Kolmas tärkeä etu on yhdistyksen tarjoamat luottamushenkilöpalvelut, jäsen tavoittaa
heidät helposti tarvitessaan. UHVYllä on myös oma toimisto, jonne voi aina ottaa yhteyttä. Lisäksi UHVY on tarjonnut jäsenilleen edelleen muita hyviä jäsenetuja:
Kulttuurisetelit, elokuvaliput ja kulttuuritapahtumat
Jäsenet ovat voineet lunastaa vuodessa enintään 12 elokuvalippua ja 30 kulttuuri- ja liikuntaseteliä
(Smartum), arvo yhteensä n. 310 – 340 euroa, joista jäsen maksoi max 150 euroa. Lippuja on voinut
hakea joko tammi- tai elokuussa. Työhyvinvointia edistävä etu ei ole koskenut eläkeläisjäseniä, mutta
esim. palkattomalla vapaalle olevat ovat voineet käyttää kaikkia UHVYn etuja hyväkseen. Jäsen on
maksanut elokuvalipusta 5 euroa ja kulttuurisetelistä 3 euroa, loput lippujen hinnoista on maksanut
UHVY. Lippujen hakijoita oli vuonna 2017 yhteensä 381, elokuvalippuja jaettiin 3830 kpl ja kulttuuriseteleitä 7730 kpl eli yhteensä 11.560 kpl. UHVY käytti näiden lippujen tukeen yhteensä 36.196 €.
Jäsenille tarjottiin myös mahdollisuus lunastaa kaksi lippua puoleen hintaan seuraaviin näytöksiin:
CALYPSO ROSE - VOX SAMBOU, 20.8. Huvila-teltta
TUKHOLMAN KUNINKAALLINEN FILHARMONINEN ORKESTERI, SAKARI ORAMO &
RENÉE FLEMING, 2.9. Musiikkitalo
ACACARTELLI - RAJATON, CLUB FOR FIVE, FORK, 4.9. Huvila-teltta
MYRSKYLUODON MAIJA –musikaali, 8.12. Kaupunginteatteri
Lippuja lunastettiin noin 40 kpl/näytös.
UHVY-luento Vincitin johtamispalvelumallista järjestettiin 30.3. VIEn aulassa. Tilaisuus oli avoin jäsenten
lisäksi koko UM:n henkilöstölle.

Vakuutusetu
Jäsenillä oli myös vuonna 2017 IF-vakuutusyhtiön jatkuvasti voimassa oleva matkavakuutus kotimaasta lähtevillä lomamatkoilla (max 45 vrk). Vakuutukseen kuului vapaa-ajan tapaturmavakuutus, matkustajavakuutus koti- ja ulkomaan matkoille, matkatavaravakuutus ja ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi oli mahdollisuus hankkia edullinen Primus-henkivakuutus.
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Katso tarkemmat tiedot vakuutusyhtiön sivuilta if.fi/uhvy (Eläkeläis)jäsenellä vakuutus on voimassa
sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 68-vuotta.
Vakuutus on ollut koko vuoden voimassa huolimatta keskusjärjestön vaihdoksesta. Aiemmin Pardia oli
IF-vakuutusyhtiön sopimusosapuoli, mutta 1.6.2017 lähtien osapuolena on ollut UHVY. Vakuutus on
ollut voimassa, vaikka jäsenillä ei ole ollut käytössään vielä uutta jäsenkorttia. Pardian jäsenkortin voimassaolo lakkasi UHVYn erotessa Pardiasta eli 1.6.2017.
Lakimiesneuvontaa yksityisoikeudellisissa asioissa
UHVYllä on sopimus asianajotoimisto Evershedsin kanssa puhelinneuvonnasta. Neuvontaa saa yksityiselämän oikeusasioissa, puhelin 010 6841 300, ark. klo 10–16. Neuvoa voi kysyä esimerkiksi perinnöistä, testamenteista, avioehdoista, osituksesta ja lahjoista tai asunnon ja kiinteistön kaupasta. (Työsuhteeseen ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä on voinut taas kääntyä UHVYn luottamushenkilön
puoleen). Jäsenet voivat soittaa Evershedsiin yksityisoikeudellisissa asioissa ilman veloitusta, UHVY
maksaa palvelusta sopimuksen mukaisesti.

Puheluiden aihepiirit vuonna 2017
Perhe- ja perintöoikeus
Vero-oikeus
Muut asiat; mm sopimus, vahingonkorvaus, tekijänoikeus
Asunto-osakeyhtiö- ja asuntokauppa-asiat
Yhteensä puheluita

kpl
14
6
4
2
26

Pardian tarjoamat edut olivat vielä voimassa vuoden 2017 alkupuolella. Paperinen jäsenlehti lopetettiin
jo vuoden 2016 lopussa, mutta sähköinen lehti on ollut luettavissa Pardian sivuilla. Pardia tarjosi alkuvuonna vielä jäsentilaisuuksia ja koulutusta henkilöstön edustajille. Pardia toimittama viimeinen taskukalenteri oli vuodelle 2017.
Koska UHVY vaihtoi keskusjärjestöä STTK:sta Akavaan ja erosi Pardiasta kesäkuun alussa, niin kaikki
Pardian tarjoamat jäsenedut loppuivat. Jäseneduista UHVY oli maksanut Pardialle jäsenmaksujen
muodossa jäsenmäärän mukaan. Nämä Pardian aiemmin tarjoamat jäsenedut ja muut palvelut ovat
olleet loppuvuoden aikana muotoutumassa uudelleen ja tulevat muotoutumaan vielä vuoden 2018 puolella, muutosprosessi on vienyt ja vie paljon aikaa. Syksyllä UHVY tilasi itse vuoden 2018 kalenterit
niille jäsenille, jotka sen halusivat. Uusina jäsenetuina tulivat AKAVAN ja AVAn kautta saatavat edulliset vuokramökit, tiedot löytyvät foorumista, käytöstä ei ole tietoa. Jäsenedut tulevat kehittymään vuonna 2018, mm. UHVYn historian kirjoittamisesta tehtiin päätös syyskokouksessa, se tulee hyödyttämään
entisiä, nykyisiä ja tulevia UHVYn jäseniä.
Toimisto on ollut edelleen avoinna jäsenille, jaossa on ollut heijastimia, silmälasipyyhkimiä ja kyniä
sekä Viking Linen alennuskuponkeja. UM saa alennuksia useista Katajanokalla sijaitsevista yrityksistä
ja ruokapaikoista, joten ko. paikkoihin UHVY ei ole katsonut aiheelliseksi neuvotella sopimuksia erikseen. Jäsenten ehdotukset jäseneduista ovat aina tervetulleita.

12 Taloudellinen tilanne ja jäsenmaksut
Vuoden 2017 budjettia laadittaessa ei vielä ollut tietoa tulevasta keskusliiton vaihtamisesta. Siirtyminen
Pardiasta ja STTK:sta Akavaan näkyy tilinpäätöksessä. Alkuvuosi 31.5.2017 sujui ”entiseen malliin”,
kun UHVY kuului Pardiaan. Loppuvuodesta tuli vaihdoksesta johtuvia kuluja.
Pardiasta irtautuminen tarkoitti 6 kk:den irtisanomisaikaa, joten Pardiaan jouduttiin maksamaan vielä
perusjäsenmaksua loppuvuoden eli 1.6. – 30.11.2017 aikana 41.478,63 € (yhteensä n. 81.000 € koko
vuonna Pardialle ja STTK:lle). Jäsenrekisterin perustamiskuluihin meni n. 26.000 (käyttökulut n.
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13.000). Näiden kulujen vuoksi tilinpäätös oli n. -25.000 alijäämäinen. Näitä kuluja ei tule enää vuonna
2018, joten talouden odotetaan tasapainottuvan.
Osa niistä palveluista, jotka sisältyivät Pardialle maksettavaan jäsenmaksuun, hankittiin itse jo loppuvuoden aikana. Jäsenvakuutus jäsenistölle maksettiin itse 1.6.2017 alkaen ja loppuvuonna siitä kertyi
12.500 euron lasku.
Muutoksista huolimatta UHVYn toiminta taloudellisesti on ollut kestävällä pohjalla.
Jäsenten maksut ovat pysyneet samoina: perusjäsenmaksu oli edelleen 0,9 % jäsenen bruttotuloista.
Useimmiten työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkkatuloista, mutta jäsen voi myös laskea ja maksaa jäsenmaksunsa itse. Jäsen, joka on palkattomalla vapaalla maksaa 4,00 € /kk, Pardia on lähettänyt laskun kotiin kolmen kuukauden välein. Palvelumaksu 60 € /vuosi on peritty eläkkeellä olevalta
jäseneltä, joka on halunnut Pardian tarjoaman palvelupaketin eli lähinnä vakuutuksen. Palvelumaksua
on maksettu sen vuoden loppuun, kun jäsen on täyttänyt 68 vuotta. Sen jälkeen jäsenmaksun keräys
loppuu, samalla kun IF-vakuutuksen voimassaolo loppuu. Pardiasta ero ei ole vaikuttanut jäsenten
maksamiin maksuihin, vaikutus tuntuu vain UHVYn järjestönä maksamiin jäsenmaksuihin.
Tilitoimistona jatkoi Tivonet Oy. Tilintarkastajana oli edelleen KHT Jukka Lievonen, HJL Tilintarkastajapalvelut Oy (2876990-3), Olavinkatu 50, 57100 SAVONLINNA ja varatilintarkastajana KTH Harri Jylhä. Toiminnantarkastajana oli edelleen Martti Eirola ja varalla Anja Sahramaa. UHVYn taloudenhoitajana oli vuoden alussa Hanna Luhtala ja 1.4. alkaen Eeva Helminen.

13 Muutokset keskusliittoa vaihdettaessa
Keskusliiton vaihtaminen aiheutti muutoksia niin edunvalvonnassa kuin myös muussa toiminnassa ja
toimistossa. (Edunvalvonnan osalta ks. toimintakertomuksen alku.) Aiemmin UHVYn Pardialle maksama jäsenmaksu sisälsi myös erilaisia Pardialta saatavia palveluita edunvalvonnan lisäksi. Palveluihin
kuuluivat jäsenrekisteri ja sen ylläpito, luottamusmiesten ja muiden henkilöstönedustajien koulutus,
vakuutukset, lakimiesneuvonta työlainsäädännössä ja yhdistyslaissa, jäsenten kalenterit, jäsenkortit ja
tilitoimiston palvelut kirjanpitoineen, Webropol-ohjelma ja kaikki toimiston tarvitsema apu liittyen yhdistystoimintaan.
Tehtyjen laskelmien mukaan päädyttiin siihen, että Akavalle, Jukolle, Vakavalle ja AVA:lle maksettavien jäsenmaksujen jälkeen jää vielä varaa hankkia Pardialta saadut palvelut muualta, koska em. palveluita ei saada Akavalta. Tämä tarkoittaa, että Akavalle maksetaan niin paljon vähemmän jäsenmaksuja
kuin Pardialle ja STTK:lle, että ”väliin jäävällä rahalla” voidaan kustantaa tarvittavat palvelut.
UHVYn päämääränä on ollut, että kaikki jäsenille aiemmin tarjotut edut pysyvät kuitenkin ennallaan ja
mielellään hankitaan joitain uusiakin etuja. Näiden palvelujen hankintaan on mennyt syksy ja työ on
jatkunut vuoden 2018 puolelle.
Jäsenrekisterin siirtäminen Pardiasta (toimittaja Digia) toimistoon on ollut suuritöinen, koska rekisteriin
liittyy koko jäsenmaksujärjestelmä. Kyse ei ole siis pelkästään jäsenten tiedoista, vaan järjestelmään
liittyvät myös jäsenmaksuliikenne eli työnantajat, palkeet, Statia, verottaja, pankit ja lisäksi erilaiset
yhteistyökumppanit, kuten IF-vakuutusyhtiö, Eversheds, jäsenkortin ja kalenterin toimittaja, Teboil jne.
– kaikki tahot, joiden palveluja jäsenet saavat. UM:ssä on yhteystietojen vaihtuvuus jatkuvaa siirtymisien vuoksi, joka aiheuttaa jatkuvaa muutosta rekisteriin ja varsinkin UE-osoitteiden toimiminen rekisterissä on aiheuttanut ongelmia.
Rekisterin toimittajaksi valittiin tarjouspyyntöjen jälkeen YAP-niminen yritys. Ison rekisterin siirtäminen
on ollut haastavaa. Jäsenten tiedot olivat periaatteessa helposti siirrettävissä, mutta systeemiin liittyvät
lomakkeet ja eri työvaiheet ovat vaatineet aikaa ja työtä. Lisäksi rekisterin hoitamiseen on tarvittu paljon tietoa, jota ei ole ollut saatavilla. Rekisterin tietojen siirto tapahtui 1.6.2017, samalla kun UHVY erosi Pardiasta. Työ jatkui koko loppuvuoden ja jatkuu edelleen vuonna 2018.
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Jäsen pääsee itse tarkistamaan ja muuttamaan tietojaan jäsenrekisteriin sen jälkeen kun on kirjautunut
rekisteriin ja luonut sinne oman salasanansa. Linkki löytyy foorumista UHVYn sivulta.
Uusia jäsenkortteja ei voitu tilata vielä vuoden 2017 puolella jäsenrekisterin siirtämisprojektin vuoksi,
joten jäsenet saivat uudet jäsenkortit vasta vuoden 2018 puolella.
Jäsenille tarjottu vakuutusetu neuvoteltiin itse suoraan IF-vakuutusyhtiön kanssa, ehdot ovat suunnilleen samat kuin Pardiankin aikana. Jäsenetuvakuutus on ollut koko ajan voimassa siirtymisestä huolimatta.
Vuoden 2018 kalenterit UHVY tilasi ja toimitti itse niille jäsenille, jotka sen halusivat. Kannessa oli jo
Akavan logo ja sisällä Akavan tekstit, UHVYn omien tekstien ja logon lisäksi.
Tilitoimiston palvelut ja kirjanpito otettiin samasta tilitoimistosta kuin aiemminkin eli Tivonet OY:stä suoraan.
Luottamusmieskoulutusta tarjoaa Akava, mutta myös muita mahdollisuuksia koulutuksiin on mietitty.
Työlainsäädäntöön liittyvästä lakimiesneuvonnasta neuvoteltiin jo eri toimijoiden kanssa syksyllä ja
hankinta siirtyi kevään 2018 puolelle, jolloin päädyttiin asianajotoimisto Evershedsiin. Samasta toimistosta on hankittu aiemmin jo jäsenille neuvontapalvelu perheoikeuteen liittyvissä asioissa.
Webropol-ohjelmaan hankittiin oma lisenssi.

14 Toimihenkilöt ja toimisto
Toimisto on ollut avoin jäsenille, sijaintinsa vuoksi toimistoon on ollut helppo poiketa. Tammi- ja elokuu
ovat aina varsin vilkkaita toimistossa, koska silloin jaetaan elokuvaliput ja kulttuurisetelit (Smartumit).
Lippuja jaetaan paljon, joten on ollut toivottavaa, että jäsenet lähettävät tilauksensa tietoineen ajoissa
joko tammi- tai elokuussa.
UHVYn jäsenistä pidettävä rekisteri siirtyi 1.6. Pardiasta UHVYn toimistoon. Se on ollut valtava muutos, koska siihen liittyy niin paljon erilaista työtä, jonka aiemmin teki Pardia. Jäsenen on itse huolehdittava ajantasaisista tiedoistaan UHVYn rekisteriin, sen voi tehdä itse linkin kautta (foorumissa). UHVYn
tiedotteet lähetetään rekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Toimiston käyntiosoite on Kanavakatu 3 B, 1. krs. Katajanokka, postiosoite on PL 451, 00023 VALTIONEUVOSTO ja sisäpostiosoite on KAB1. Toimistotiloissa sijaitsevat UHVYn kaksi toimistohuonetta
sekä ULPUn toimistohuone. Toimistossa työskenteli kokopäiväisesti järjestösihteeri Marja (Maikki)
Lukkala-Ruuhonen (KM, HSO-sihteeri, MTi). Loppuvuodesta UHVYn toisessa toimistohuoneessa on
työskennellyt Marko Paavilainen (filosofian tohtori, dosentti) kirjoittaen UHVYn historiaa, jonka on tarkoitus olla valmis UHVYn täyttäessä 50 vuotta vuonna 2020.
LIITTEET: Hallitus ja työryhmät, osallistumiset hallituksen kokouksiin, tiedotteet
VALOKUVAT: Maikki Lukkala
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HALLITUS

1.8.2017 - 31.7.2019

Kokoonpano v. 2017 lopussa
Päivitetty 1.12.2017
Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Juha Parikka
Marika Knaapila-Naverrete
Jan Koivu

EUR-30, 050 340 4356
PRO-00, +358 50 501 0583
ALI-30, 040 351 9829

Ari Mäki

ASA-30, +358 40 753 6865

Titta Maja

VIE-50, +358 50 358 7247

Matti Keppo

POL-40, +358 295 350 092

Jäsenet
1. ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneuvokset
2. ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneuvokset
3. ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset
avustajat
4. ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset
avustajat
5. hallinnolliset ulkoasiainsihteerit, hallinnolliset avustajat
6. hallinnolliset ulkoasiainsihteerit, hallinnolliset avustajat

---

Timo Täyrynen

KPA-20, +358 295 351093

Hanna Luhtala

ASA-30, +358 295 351196

Taina Karpenko
Tiina Kuntsi

KPA-20, +358 295 351086
KEO-90, +358 295 351463

Sauli Leppänen

KPA-10, +358 295 351299

Anne Ben Ammar

TUO-01, +358 50 571 5644

11. erityisvirkamiehet

Petri Wanner

12. erityisvirkamiehet

Riitta Schneider

ASA-40, +358 40 731 4509
KPA-30, Maahantulolupaasioiden palvelukeskus (Kouvola)
+358 50 318 1801

Pääluottamusmies

Varapääluottamusmies
Toimisto

Leo Olasvirta, 31.12.2017
asti, Kari Lehtonen 1.1.2018
alkaen
--Maikki Lukkala

Taloudenhoitaja

Hanna Luhtala

7. osasto- ja toimistosihteerit
8. osasto- ja toimistosihteerit
9. osasto- ja toimistosihteerit ja virasto- ja
vahtimestarit
10. osasto- ja toimistosihteerit ja virasto- ja
vahtimestarit

Kanavakatu 3 B, 2. krs.
050 43 43 968

Kanavakatu 3 B, 1. krs.
09 160 56488, ry.uhvy@formin.fi
ASA-30, +358 295 351196
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UHVYn TYÖRYHMÄT 15.9.2017

Työryhmä

Työvaliokunta

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Juha Parikka, Marika Knaapila-Navarrete, Puheenjohtaja voi pyytää muita
Jan Koivu, Kari Lehtonen (+Maikki Lukkala) jäseniä kokoukseen käsiteltävistä asioista riippuen

Yt-johtokunta (3)

Juha Parikka, Marika Knaapila-Navarrete ja
Leo Olasvirta

Laaja johtoryhmä

Juha Parikka

varapuheenjohtajat

Arviointi- ja kehittämisryhmä (ARVI)

Timo Täyrynen, Titta Maja
Taina Karpenko

Jan Koivu, Matti Keppo ja
Hanna Luhtala

Kehitysarvi

ARVI-ryhmän jäsenten lisäksi Leo Olasvirta
ja Juha Parikka

VES-neuvotteluryhmä

TVK:n jäsenet

Tasa-arvokysymykset

Salla Mähönen (UM:n Tasako)

Toimintasuunnitelma
(+budj. + palkkiot)

Pj + työvaliokunta + taloudenhoitaja

Puoliso- ja perheasian
yhteyshenkilö

Taina Karpenko

Hanna Luhtala

Sisäisen viestinnän toimitusneuvosto
Työympäristö-hanke

Timo Täyrynen

Maikki Lukkala

Vuoden esimies -raati

Jan Koivu, Hanna Luhtala, Sauli Leppänen
ja Matti Keppo

Tiina Kuntsi

Leo Olasvirta

Valinta- ja koulutuslauta- Juha Parikka
kunta

Salla Mähönen

UM Suomi 100
AVAn hallitus

Ari Mäki
Juha Parikka (muut: Kirsi Huhtamäki, Vero
ja Jari Nieminen, Tulli)

Salla Mähönen
Leo Olasvirta

Akavan koulutusryhmä

Leo Olasvirta

Siirtonimityspaneeli

Hanna Luhtala, Timo Täyrynen, Petri Wanner, Juha Parikka, Ari Mäki ja Inkeri Virtanen (etänä)

TAMA, Suomen edustautumisen tavat ja mallit

Ari Mäki

Juha Parikka

UHVY ry, osallistumiset hallituksen kokouksiin 2017

(x paikalla, - poissa, --- ei hallituksessa tai ei PLM:nä)

19.1.
PK 1

16.2.
PK 2

16.3.
PK 3

6.4.
PK 4

11.5.
PK 5

22.5.
PK 6
Ylim.

7.6.
PK 6

14.9.
PK 7

18.9.
PK 7
Jatkui

12.10.
PK 8

16.11.
PK 9

14.12.
PK 10

1. Parikka Juha

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

2. Ben Ammar, Anne (29.11. alk.)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-

3. Karpenko, Taina

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

4. Keppo, Matti (14.9. alkaen)

---

---

---

---

---

---

---

-

-

x

x

x

5. Knaapila-Navarrete, Marika(29.11.alk) ---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

x

6. Koivu, Jan (II varapj)

x

x

x

-

-

x

-

x

-

-

x

x (pj)

7. Kuntsi, Tiina

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

8. Lehtonen, Kari (PLM 1.1.2018 alk.)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

x

9. Luhtala, Hanna

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

10. Lukkala, Maikki (kokousten sihteeri)

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

11. Maja, Titta (1.8.2017 alkaen)

---

---

---

---

---

---

---

-

-

x

x

-

12. Merisaari, Rauno (31.7. asti)

-

x

-

-

-

-

-

-

---

---

---

---

13. Mähönen, Salla (I varapj. 29.11 asti)

x

-

-

x

-

x

x

x

x

-

x

---

14. Mäki, Ari

x

-

x

-

-

x

-

x

x

x

-

x
Jatkuu…..

15. Olasvirta, Leo (PLM 31.12.2017 asti)

x

x

x

x

x siht.

x

x

x

x

x

-

-

16. Schneider, Riitta (1.8.2017 alkaen)

---

---

---

---

---

---

x

-

-

x

x

-

17. Täyrynen, Timo

x

x

-

x

x

-

x

x

-

x

x

x

18. Wanner, Petri

-

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

19. Virtanen, Inkeri (31.7. asti)

-

x

x

-

-

-

-

---

---

---

---

---

UHVYn jäsenistölle vuonna 2017 lähetettyjä tiedotteita
Vuoden 2017 esimieheksi Kaija Suvanto
Pääluottamusmies Kari Lehtonen
UHVYn luottamusmiehet kaudelle 2018 - 2019
Myrskyluodon Maija
Kenestä vuoden esimies 2017, ehdotukset viim. 7.12.
Vastaa TTB:hen - kysely sulkeutumassa
UHVYn syyskokous 29.11.2017 kutsu
UHVYn kalenteri v. 2018
UHVY KUTSUU JÄSENIÄ EHDOKKAIKSI TYÖSUOJELUVAALEIHIN
UHVYn jäsenetuna musikaaliliput ja tietoa kalenterista
Ilmoittaudu luottamustoimeen
UHVYn puhe SL päivillä PIILOTYÖTÄ BEACHILTÄ?
UHVYn JÄSENETUJA Lomamökit ja muutama lippu Hgin juhlaviikoille jäljellä
KUTSU: UHVY ry:n AKAVA-tilaisuus 24.8.
Tilaa kulttuurisetelit ja leffaliput, jos et tilannut tammikuussa
UHVYn Puheenjohtajan kesäviesti
Hgin juhlaviikkojen lipuista ja niiden toimittamisesta
IF jäsenetuvakuutuksesi
ERO ja eläkkeelle jääminen (osalle jäseniä)
Juha Parikan haastattelu Foorumissa
UHVYn jäsenetuja Helsingin juhlaviikoille
Muistutus kevätkokouksesta ja tärkeää INFOA
KUTSU UHVYn kevätkokoukseen 15.5.
UHVY hyväksytty JUKO ry:n jäseneksi
UHVY hakee jäsenyyttä Akavassa
UHVY luento to 30.3. klo 10..00
Keskusjärjestökyselyn tulos
UHVYn puheenjohtajan kirje 2017-03
Palkkalaskelmissa virheitä (osalle jäseniä)
UHVYn KUTSU Ylimääräiseen jäsenkokoukseen 20.3.2017 klo 15.30
MUISTUTUS kulttuurisetelit ja elokuvaliput vuonna 2017
kysely etätyöstä ja huomaa vuosiloman siirtämissopimus
UHVYn TAKEOHJE
Jäsenille, jotka ovat osittaisella hoitovapaalla (osalle jäseniä)

Ulkoasianhallinnon Virkailijayhdistys UHVY ry
Postiosoite: PL 451, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, 00160 Helsinki
Sisäpostiosoite: UHVY ry, KAB1
Puh. (09) 160 56488
Sähköposti: ry.UHVY@formin.fi
www.facebook.com/UHVYry

18.12.2017
13.12.2017
11.12.2017
27.11.2017
22.11.2017
16.11.2017
27.10.2017
25.10.2017
23.10.2017
20.10.2017
19.10.2017
23.8.2017
15.8.2017
10.8.2017
1.8.2017
14.6.2017
12.6.2017
2.6.2017
16.5.2017
11.5.2017
10.5.2017
10.5.2017
12.4.2017
7.4.2017
21.3.2017
21.3.2017
16.3.2017
8.3.2017
23.2.2017
20.2.2017
23.1.2017
20.1.2017
20.1.2017
16.1.2017

