Toimintakertomus

1.1. – 31.12.2019

1 UHVYn edunvalvontaa 2019
Toimintavuosi 2019 oli erittäin intensiivisen edunvalvonnan aikaa.
Keskeisintä oli UM:n toimintakulttuurin muuttaminen ja uudistaminen, mikä näkyi erityisesti konsulttiyhtiö
Rambollin koko UH:ta koskevassa häirintäselvityksessä, jossa löydettiin kuusi osa-aluetta ja tehtiin 30
toimintasuositusta. Edunvalvonnan muissa asiakysymyksissä UHVY vaikutti UE-korvausten kehittämiseen erityisesti päivähoitokorvauksen osalta sekä palkkausjärjestelmään TVES-neuvotteluissa. Loppuvuodesta 2019 esille noussut ns. konsulipäällikkö Tuomisen tapaus nousi esille mediaa myöten.
UHVY jatkoi siirtojärjestelmän kehittämiseksi tekemänsä paneeli- ja pisteytysjärjestelmäaloitteen ajamista. Ilmenneeseen kolmanteen perättäiseen suurlähettiläspaikkaan otettiin voimakkaasti kantaa.
Uusi brändi ja strategia sekä uusi nettisivusto UHVY.fi yhteistyössä ERA Contentin kanssa toteutettiin.
UHVYn 50-vuotisjuhlien valmistelut jatkuivat intensiivisesti. Juhlapaikaksi valikoitui ravintola Pörssi ja
ajankohdaksi toukokuu 2020.
Kyseessä oli kolmas jäsenyysvuosi Akava-yhteisössä. Jäsenyys Akavassa, sen neuvottelujärjestössä
JUKOssa sekä akavalaisessa yhteisliitossamme Ammattiliitto AVA ry:ssä vakiintuivat entisestään.
Erityisen tyytyväinen UHVY on ollut syventyneestä yhteistyöstä JUKOn kanssa sekä hedelmällisestä
yhteistyöstä kummiliitto YKAn kanssa. UHVYn yhdessä Tullivirkamiesliiton sekä Verovirkailijain Liiton
kanssa perustama Ammattiliitto AVA ry, joka on Akavan keskisuuri jäsenliitto yli 5000 jäsenen voimallaan, on osoittautunut menestykseksi.
Rambollin häirintäselvitys

Rambollin häirintäselvityksen julkistaminen oli kuluneen kevään merkityksellinen saavutus – ja myös
etappi häirinnän kitkemisessä UH:sta.
Selvitys oli perusteellinen ja Ramboll teki hyvää työtä. Tekijät määrittelivät kuusi osa-aluetta, jotka edellyttävät kehittämistä ja toimenpiteitä. Suositukset, joita oli peräti 30 kpl, sisälsivät paljon sellaista, joihin
UHVY on jo vuosia pyrkinyt saamaan muutosta. On hyvä, että nämä asiat tulevat vihdoin pinnalle ja
esiin sekä myös tehokkaaseen käsittelyyn.
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UHVY pitää selvityksen toimenpidesuosituksia oikeansuuntaisina, mutta jatko on kiinni niiden siirtämisestä
käytännön - ja käytäviemme - elämään ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Tässä toteuttamisen päävastuu on UM:n virkamiesjohdon harteilla.
Oli tärkeää havaita, että selvityksen mukaan UM tarvitsee parempaa johtamista, avoimet nimityskäytännöt ja
nykyistä selkeämmät häirinnän selvittämisen prosessit. On myös erittäin tärkeää toteuttaa selvitystyön suositus siitä, että UM:n henkilöstöhallintoon saadaan ammattilaisia, jotka eivät itse kuulu siirtojärjestelmään ministeriön ja suurlähetystöjen välillä. Nimenomaan sitä
henkilökuntamme odottaa innokkaasti.
UHVY kiittää niitä kaikkiaan 555 um:läistä, jotka antoivat panoksensa häirintäselvityksen tekemiseen. UM
tarvitsee positiivisen toimintakulttuurimuutoksen, jottei
nykyisenkaltaista kasvualustaa häirinnälle enää olisi.
Selvittäjät totesivat myös, että Akavalaisten henkilöstöjärjestöjemme ja työnantajan vuoropuhelua ja sen tapoja tulisi syventää sekä yhteisistä pelisäännöistä olisi
sovittava. Tämä sopii UHVYlle. UHVYn toimijoiden tehtävä ei ole henkilökohtainen, vaan heidän tehtävänään on toimia jäsenistön äänenä. Toivommekin, että
työnantajapuolen syytökset henkilöstöjärjestön edustajia ja pääluottamusmiehiä kohtaan häirintäasioissa ovat viimeinkin siirtymässä historiaan ja päästään oikeasti rakentavaan yhteistyöhön. Tämä onkin
osittain käynnistynyt hallinnon kanssa, sillä tähänastiset keskustelut ovat olleet rakentavia ja voimakkaasti eteenpäinpyrkiviä molemminpuolisesti. Arviomme on, että hallinnossakin halutaan päästä siitä
ahdingosta, johon talomme häirintäasioissa oli päässyt ajautumaan.
UM:n ministereiden asettama selvitystyö aikaansaatiin yhteistyössä JUKOn kanssa, jonka toiminta yhdessä UHVYn kanssa
vuonna 2018 johti selvitystyön käynnistämiseen.
Rambollin häirintäselvityksen suositusten toteuttaminen on organisaatiomme uudistamisessa vasta ensimmäinen askel. UHVY
otti Rambollin erittäin ammattimaisesti toteutetun selvityksen kiitoksella vastaan. Vielä vuosi sitten hallintomme oli sitä mieltä,
että kaikki on kunnossa. Rambollin työn tulokset kuitenkin osoittivat, ettei näin ollut asioiden laita. Tarvittiin siis ulkopuolinen puuttuminen Akava-yhteisön, tässä tapauksessa JUKOn taholta, että muutostarpeeseen uskottiin.
Konsulipäällikkö Tuomisen tapaus

Ulkoministeri Haaviston yritys siirtää ministeriön konsulipäällikkö Tuominen pois tehtävästään tuli julki
kertomusvuoden loppupuolella marraskuussa. Asia nousi esille median uutisoimana. Erityisesti Ilta-Sanomat oli aktiivinen uutisoinnissaan. Myös UHVYn puheenjohtajan puheenjohtajakirjettä siteerattiin sekä
haastattelulausuntoja oli mediassa.
UHVY katsoi, että kyseessä oli vakava asia, joka vaatii perusteellista selvittämistä. Samalla nousi esille
puutteet talon sisäisessä viestinnässä. UHVY joutui ihmettelemään täytyykö henkilökunnan saada asiaan liittyvät tiedot median välityksellä, kun ministeriö ei asiasta viesti henkilökunnalle.
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UHVY katsoi, että hyvässä työpaikassa kriisit käsitellään aina myös oman henkilökunnan kanssa. Avoin
keskustelukulttuuri on toimivan työyhteisön ydin. Kun keskeisessä asemassa olevan osastopäällikön
asemaa horjutettiin, henkilöstö oli syystäkin huolissaan. Tapaus ja tiedon puute herättivät henkilöstön
parissa melkoista ihmettelyä ja epätietoa. Huolia ja kysymyksiä oli paljon.
UHVYn asiana ko. tapauksessa oli virkamiehen asema ja kohtelu yleisellä ja periaatteellisella tasolla
sekä siirtymävelvollisuuden periaatteen käyttäminen Tuomisen yritetyn pakkosiirron perusteena. Tästä
näkökulmasta UHVY päätti tehdä keskusliittotasolla aloitteen, joka johti Akavan kummiliittomme YKAn
oikeuskanslerille tekemään kanteluun, jonka keskiössä on ulkoministeriön konsulipäällikkö Tuomiseen
kohdistamien toimien lainmukaisuus.
Kantelumme ydin oli se, toimivatko ulkoministeri ja ministeriön ylin virkamiesjohto asian- ja lainmukaisesti, kun ministeriön virkamiestä on yritetty siirtää pois konsulipäällikön tehtävästä. Halusimme selvyyden sille, onko ulkoministeriö toiminut lainmukaisesti siirtäessään osan konsulipäällikölle kuuluneista
konsulipalvelulakiin perustuvista tehtävistä toiselle virkamiehelle.
UHVYn kantelu koski siirtymävelvollisuutta, koska sen piirissä ovat kaikki diplomaatti- ja hallintourien
noin 1000 virkamiestä. Perusteena tälle seikalle oli ulkoasiainhallintolain hengen ja sisällön mukaisen
hyvän hallinto- ja henkilöstöpolitiikan ohella yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun
lain (1233/2013) 15§ pykälä. Virkamiehen pakkosiirtäminen toiseen tehtävään kesken valtioneuvoston
päättämän määräaikaisen tehtävään määräyksen aikana on erittäin poikkeuksellista ja vaatisi erittäin
painavat perustelut. Kantelija pyysi oikeuskansleria arvioimaan, mikä on ministerin toimivalta päättää
tehtävästä pois siirtämisestä sellaisen virkamiehen osalta, jonka tehtävään määräämisestä tai virkaan
nimittämisestä on päättänyt valtioneuvosto.

UE-korvausten kehittäminen prioriteetti

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 ajamat aloitteet UE-korvausten kokonaisvaltaisesta uudistamisesta 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.
UHVY pitää tärkeänä, ettei etuuksia siirretä toiselta virkamieheltä toiselle (ns. nollasummapeli), 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, päivähoitokorvaukset ja
asuntokorvaukset, jotka edellyttäisivät muutoksia ja korvauskorotuksia, joilla riittävä asumis- ja turvallisuustaso voidaan toteuttaa. Pitää myös toteuttaa asettautumiskorvauksen palauttaminen UE-korvausten
keinovalikoimaan, mikä 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. Säästöt aiheuttavat haittaa henkilöstön jaksamiselle ja työhyvinvoinnille.
Jatkossa tukea neuvotteluihin haetaan JUKOlta ja Akavalta tavoitteena UE-korvauksien saaminen tavalla tai toisella neuvottelumenettelyn piiriin (esim. korvauslautakunnan palauttaminen).
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Päivähoitokorvaus uudistettiin – lasten päivähoito ulkomailla Suomen maksujen tasolle

Muutos ulkoministeriön päivähoitokorvauksissa nytkähti eteenpäin keväällä 2019, kun talon sisällä perustettiin työryhmä, jossa UHVYn edustautumista veti hallituksen jäsen Sari Uusi-Rauva. Työn tuloksena
elokuusta 2020 alkaen omavastuu päivähoidosta on enää 217 euroa kuussa. Uudistus oli pitkäjänteisen
edunvalvontatyön tulos ja sinnikäs edunvalvontatyö kannatti. Ilman työntekijöiden omaa panosta muutosta ei olisi tullut. Pitkäjänteisellä, kollektiivisella edunvalvontatyöllä saimme uudistuksen maaliin.
Ulkomaankomennuksilla lasten päivähoito on saattanut viedä perheiltä jopa kymmeniä tuhansia euroja
vuodessa. Työnantaja on korvannut päivähoitokustannuksista vain osan, ja tämänkin usein takautuvasti.
Päivähoitokorvaustyöryhmän työpajoissa hallinnon sekä henkilöstöjärjestöjen edustajat pohtivat, millainen korvausmalli olisi työntekijöille tasa-arvoisempi, niin että perheelliset virkamiehet voivat tasavertaisesti hakea kaikkiin asemapaikkoihin.
TA-puoli kuunteli ja ymmärsit ongelman laajuuden ja tekivät omat laskelmansa ja ottivat asian esille
budjetoinnin aikana. UHVY antoi lausunnon asetusluonnoksesta. Työpajoissa käytyjen keskustelujen
jälkeen laadittiin asetusmuutos, jota aletaan soveltaa elokuusta 2020

Toimitilauudistukseen vaikuttaminen

UHVY seurasi tarkkaan UM:n toimitilahankkeen edistymistä. Henkilöstön on tarkoitus siirtyä takaisin Merikasarmille vuonna 2021. UHVY kannattaa uudenaikaisia ja käyttökelpoisia toimitiloja, jotka palvelevat
tehokkaasti Suomen ulkopolitiikan tekemistä. Näin ollen Uhvy katsoo suhtautuvansa myönteisesti siihen,
että UM:n henkilöstö saa uudet modernit työtilat Merikasarmille.
Tulevan 2020-luvun Merikasarmin on vastattava UM:n tarpeita ja menetelmiä. Tilojen tulee olla suunniteltu joustaviksi, siten etteivät mahdollisesti jatkossa tarvittavat muutostyöt muodostuisi kohtuuttoman
kalliiksi. UHVY tähdensi, että työskentelykulttuurin ja asenteiden on muututtava uusien tilojen mukana.
UHVY jatkoi linjallaan, että on varottava tilojen hierarkisoitumista nykyisistä käytännöistä kohti vain harvojen ja valittujen työhuoneita tai muita erikoisjärjestelyitä, joissa erillisiä työhuoneita jaetaan kyseenalaisin perusteluin valtaosan henkilökunnasta joutuessa tyytymään monitoimitiloihin.
UHVYn tavoite on henkilökunnan toimintaedellytykset toteuttava Merikasarmi, jossa tehdään menestyvää Suomen ulkopolitiikkaa ja jossa henkilöstöllämme on mahdollisuus tehdä tulosta sellaisessa ympäristössä, joka näitä tavoitteita tukee. Kun nykyteknologia mahdollistaa työn tekemisen missä hyvänsä –
toimistolla, kotona tai muissa tiloissa, jotka työprofiiliin ja tarpeisiin kulloinkin sopivat - UHVY jatkoi ministeriön kannustamista siirtymään paikkariippumattomaan työhön mahdollisimman pian. Sallimalla
työntekijöiden päättää, mistä ja milloin he työnsä tekevät, UM edistää työhyvinvointia ja antaa työntekijöille mahdollisuuden sovittaa paremmin yhteen yksityiselämä ja työ.

Paneeli- ja pisteytysjärjestelmä; siirtokriteereihin vaikuttaminen

UHVY on jo pitkään vaatinut nimityskriteereiden uudistamista ja transparenssin lisäämistä. Tällä hetkellä
siirtopäätöksiä, tehtävänmääräyksiä sekä virkanimityksiä yleisuralla perustellaan hyvin vajavaisesti.
Transparenssi edistää johdonmukaisuutta, ja johdonmukaisuus ja oikeudenmukaisuus edistävät motivaatiota ja työhyvinvointia sekä lisäävät luottamusta rotaatiojärjestelmään.
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UHVY jatkoi lobbaamista nimitysten ja siirtojen transparenssin kehittämiseksi. Tehtävänmääräysten tehostamiseksi ja käytännön prosessien parantamiseksi UHVY on tehnyt aloitteen paneeli- ja pisteytysjärjestelmään siirtymisestä, joka tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pikaisesti. Vain onnistunut siirtosuunnittelu tuottaa joustavan ja tuloksellisen virkamiesten ja heidän vaihtuvien tehtäviensä kokonaisuuden.
UHVY katsoo 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.
Yksi talomme keskeisiä ongelmia on ollut siirto- ja valintakriteerien avoimuuden puute. UHVY pitää asiaa
esillä, kunnes – ennen pitkää – jätämme vanhat epäluottamusta aiheuttavat opaakit menetelmät ja siirrymme nykyaikaiseen paneeli- ja pisteytysjärjestelmään. Ministeriön hallinto ja Avain-ryhmä ovat pilottihankkeena pyrkineet avaamaan valintaprosessejaan henkilöstöjärjestöihin päin. Edustajiamme on kutsuttu seuraamaan niin yp-haastatteluja, avain-haastatteluja kuin siirtosuunnittelun ”lakanoitakin”, mutta
se ei ole se mitä henkilöstön parissa oikeasti halutaan. Oleellista ei ole se, mitä järjestöt luottamuksellisesti esimerkiksi yp- tai edustustonpäällikköhauista tietävät, vaan se mitä hakijat ja muu henkilökunta
niistä tietävät ja saavat kuulla avoimesti sekä etu- että jälkikäteen.
UHVY korosti tämän käytännössä tarkoittavan, että valintojen, ts. kunkin haun, kriteeristö tulisi avoimesti
määritellä ml. ne tekijät, jotka pisteytetään. Short-listauksen periaatteiden tulee pohjautua pisteytykseen.
On myös luotava haastattelusetti, joka on perustaltaan sama kaikille sekä muodostaa paneeli, joka yhdellä koostumuksella suorittaa haastattelut. Tämän jälkeen paneelin jäsenten kesken määritellään ne
lopulliset valintakriteerit, joille ratkaisevat painopisteet ko. haussa asetetaan. Prosessin seurauksena
paneeli tekee Avain-ryhmälle esityksen 2-3 parhaasta arvioidusta ko. tehtävään ilmoittautuneista, minkä
kokonaistarkastelun jälkeen esitys viedään eteenpäin poliittiselle taholle.
UHVY katsoi, ettei juuri ole mielekästä osallistua vanhanmalliseen hakuprosessiin tarkkailijana, ns. ”äänettömänä yhtiömiehenä”, kun sitä kautta pyritään legitimoimaan nykyiset toimintatavat. UHVY tuntee
ko. prosessin vahvuudet ja heikkoudet, eikä meillä (tai laajemmin henkilökunnalla) ole luottamusta siihen, että tällä vanhalla menetelmällä enää saadaan sopivimmat ja pätevimmät kandidaatit esille.

UHVY vaati selkeitä siirtokriteerejä
– ei erivapauksille siirtyä kolmannelle perättäiselle suurlähettiläspaikalle

Kertomusvuoden loppupuolella toteutunut New Delhin -edustuston uuden päällikön nimittäminen vei uskottavuutta pitkäjänteiseltä henkilöstöpolitiikalta. Kyseinen paikka oli haussa ministeriön sisällä ja paikkaa hakivat monet ansioituneet diplomaatit. Valituksi tuli kuitenkin henkilö, joka on juuri palannut kahden
suurlähettilään paikan UE-kierrokselta.
Tämä oli vastoin pitkään käytännössä ollutta periaatetta ja siirtokriteeriä siitä, että kaksi paikkaa per
ulkomaankierros on maksimi kerrallaan. Pitkään yhtäjaksoisesti ulkomaanedustuksessa palvellut virkamies irtaantuu helposti kotimaastaan ja tarvitsee ulkomaankomennusten välissä uutta ankkuroitumista
omaan maahansa, jota ulkomailla edustaa.
UHVY totesi kannanotossaan UM:ssä olevan runsaasti kokeneita ja ansioituneita virkamiehiä, joille on
ollut vaikeaa löytää sopivia tehtäviä linjaorganisaatiosta tai edustustoista. On ongelmallista, että käytössä olevia siirtokriteerejä rikotaan räikeästi ja samalla kavennettiin toisten virkamiesten uralla etenemisen mahdollisuuksia. UHVYn käsityksen mukaan oli tiukasti pidettävä kiinni siitä, että kahden UEpaikan jälkeen Helsingissä on palveltava minimissään kaksi vuotta ennen seuraavaa UE-postia.
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New Delhin päällikkönimityksen kaltainen menettely vaikuttaa kielteisesti työpaikkaviihtyvyyteen ja henkilöstön motivaatioon. Henkilöstön näkökulmasta on tärkeätä, että siirtoihin liittyvistä kriteereistä pidetään kiinni ja ettei tämänkaltaisia erivapaussiirtopäätöksiä ministeriössä tehdä. Vähimmäisvaatimus on,
että erivapausnimitykset edes perusteltaisiin avoimesti henkilökunnalle, mitä New Delhin nimityksen yhteydessä ei tapahtunut. On huonoa johtamista, jos kriteereitä sovelletaan kovin selektiivisesti eikä perustella päätöksiä, jos kriteereistä katsotaan olevan syytä poiketa.
UHVYn Avoin kirje ulkoministerille siirtokriteereistä

UHVYn kannanottoon Delhin –edustuston
päällikön tehtävään määräyksestä ministeriön
virkamiesjohto julkaisi ministeriön intranetissä
vastineen, jonka perusteluissa viitattiin mm.
”luottamuksellisia yksityisiä henkilöitä koskeviin asioihin” sekä samalla myönnettiin poikkeaminen normaalin siirtosyklin mukaisesta
UE-UM-toimikausien jaksotuksesta New Delhin ko. nimityksessä. Tämän johdosta UHVY
lähetti Avoimen kirjeen ulkoministerille kertomusvuoden marraskuussa.
Siinä todettiin seuraavaa: Virkaan vaadittavia kelpoisuusvaatimuksia ei voi kiertää tehtävään määräyksellä. Menettelyssä on noudatettava avoimuutta, hyvää hallintoa ja soveltuvin osin virantäyttömenettelyn
periaatteita. Tehtäviin ilmoittautuneiden ansioita tulee vertailla tasapuolisesti ja objektiivisesti. UHVY katsoi, ettei ulkoministeriö voi elää irrallaan muista valtionhallinnon kriteereistä ja säädöksistä, ja että hallinnon viittaus ”luottamuksellisia yksityisiä henkilöitä koskeviin asioihin, joita ei voida avata julkisesti” oli
ongelmallinen ja vaati tarkempaa selvittämistä.
UHVY halusi vastauksen seuraaviin kysymyksiin: Mitä ministeriö tarkoittaa ”luottamuksellisilla yksityisiä
henkilöitä koskevilla asioilla”? Mitä tällaiset tiedot ovat? Ketkä näitä tietoja ulkoministeriössä keräävät ja
pitävät yllä sekä missä näitä tietoja säilytetään? Mihin tietolähteisiin nämä asiat perustuvat? Onko henkilöstöllä oikeus saada nähtäväksi heistä itsestään kerättyjä luottamuksellisia tietoja, ja tarvittaessa oikaista niitä? Onko kyse jollekin hakijalle epäedullisista yksityisistä tiedoista, jotka ovat tyypiltään ns. ”tiedossamme on” tai ”tästä olemme kuulleet”? Kerätäänkö näitä tietoja esim. salaisiksi leimattuihin tehtävään määräysten lisäpöytäkirjoihin? Oliko esim. New Delhin paikkaa hakeneilla seitsemällä hakijalla
kahdeksasta sellaisia henkilökohtaisia rasitteita, etteivät he voineet tulla kyseeseen? Ja näin yksinomaan se hakija, jonka osalta oli kyse kolmannesta peräkkäisestä UE-paikasta, oli kelvollinen? Olisiko
tällaisissa tilanteissa parasta suorittaa uushaku?

UHVY katsoi, että UM:ssä tulisi olla selvää, ettei tehtäväntäyttö julkiseen asemaan voi perustua luottamuksellisille perusteluille. Myös hallinnon vastineessaan mainitsema ”monien tekijöiden yhteensovittamiseen perustuva kokonaisharkinnan tulos” yhdistettynä luottamuksellisiin yksityisiä koskeviin asioihin
viittasi siihen, että kokonaisharkinnassa käytetyt kriteerit olivat niin herkkiä, etteivät ne kestäneet lähempää tarkastelua.
UHVYn käsityksen mukaan suurlähettiläiden siirtopäätöksiä ei voida tehdä viittaamalla yksityisiin seikkoihin. Kyseessä ovat kuitenkin mitä julkisimmat tehtävät ja asemat Suomen edustajina. Avoimuuden
tulisi olla tehtävään määräyksissä keskeisiä prosessikriteerejä, sekä ennen että myös päätöksenteon
jälkeen. Avoimuuden tulisi näkyä myös talon henkilökuntaan kohdistettavassa sisäisessä viestinnässä.
Kysymystemme vastausten lisäksi halusimme ulkoministerin sitoutuvan siirto- ja tehtävään määräys kriteerien tarkempaan selvittämiseen yhteistyössä hallinnon ja henkilöstöjärjestöjen kesken. Ulkoministeriltä ei tullut vastausta kertomusvuoden loppuun mennessä.
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EU-puheenjohtajuus ja henkilökunta

Loppuvuoden 2019 Suomi toimi EU:n puheenjohtajavaltiona kolmatta kertaa. Vaikka EU-puheenjohtajuuden luonne on muuttunut sitten 1999, jolloin olimme ensimmäistä kertaa puheenjohtajana, niin myös
nyt ulkoasiainhallinnolla oli keskeinen rooli onnistumisessa. Henkilökuntamme osaaminen on korkealla
tasolla ja UM selvisi tälläkin kertaa tehtävästä kiitettävin arvosanoin. Myös henkilökunnan jaksamiseen
kiinnitettiin aiempaa paremmin huomiota. Uupuneet virkamiehet eivät saa paljoa aikaiseksi kuten kokemuksesta tiedämme. Hyvästä työstä tulee myös saada ansaittu korvaus. Asianmukaisilla ylityömääräyksillä taattiin työn sujuminen ja asiallisten rahallisten korvausten saanti niille, joille se kuului.

Edunvalvonta ja yhteistoiminta (YT)

Vuoden 2019 kollektiiviseen keskustason edunvalvontaan UHVY vaikutti AVAn hallituksen kautta, missä
UHVYa edusti puheenjohtaja Juha Parikka (AVAn varapuheenjohtaja) pääluottamusmies Kari Lehtosen
toimiessa varaedustajana. Lehtonen myös toimi JUKOn Vakava-yhteenliittymän koulutusjaostossa AVAvastuullisena.
Yksilökohtainen edunvalvonta ja lakimiesneuvonta jatkuivat JUKOn ja YKAn asiantuntijoiden, UHVYn
hallituksen ja UHVYn luottamusmiesverkoston yhteistyönä. Ay-lakimiespalvelu jatkui yhteistyössä helsinkiläisen asianajotoimisto Evershedsin kanssa, jossa on työoikeuteen erikoistunut lakimiestiimi. Aylakimiestiimin kontaktointi tapahtuu puheenjohtajan ja PLM:n kautta.
UHVY osallistui AVAn hallituksen ja työryhmien kokouksiin kertomusvuoden aikana sekä Akavan liittokokoukseen, sekä UM:n YT-johtokunnan jokaiseen kokoukseen, joita pidettiin 11 kertaa.
UHVYn esille nostamia asioita olivat mm. UE-korvaukset, häirintäasiat, siirrot ja virkanimitykset ja niiden
kriteerit, toimitilauudistukseen liittyvät kysymykset, toimintamäärärahojen ja KIKY-leikkausten henkilöstövaikutukset sekä edustautumisen tavat ja mallit (TAMA) –hankkeen vaikutukset työnjakoon ja työn
paljouteen. Tämän lisäksi UHVY osallistui henkilöstösuunnitelman tekoon yhdessä hallinnon kanssa.
VN-tason yhteistyöryhmä (VN YTR)
VN YTR muodostuu valtiotason sopimusosapuolista PRO, JHL ja JUKO. Työnantajaa edustaa VNHY.
JUKOsta edustajana toimii TEMin luottamusmies Jorma Aurela UHVYn osallistuessa kokousten valmisteluun VN JUKO –yhteistyön puitteissa. Kertomusvuonna UHVYn edustajina toimivat pj Juha Parikka ja
PLM Kari Lehtonen.
YTR:ssä käsitellään asiat, jotka koskevat ministeriöiden toiminnan yhteensovittamista, yhteisiä henkilöstöpoliittisia linjauksia ja yhteisiä palveluita. Lehtonen osallistui myös YTR:n kokoukseen JUKOn toisena
edustajana.

Yhteistyö JUKOn kanssa; yhteistyö UH-Akavan kanssa
Erityisen tärkeää UHVYlle on ollut läheinen yhteistyö akavalaisen neuvottelujärjestömme JUKOn kanssa
sekä ulkoasiainhallinnon kummiliittona toimivan Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen YKAN kanssa.
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Säännöllisiä yhteistoimintapalavereita pidettiin noin kerran kuussa asialistan käsittäessä koko edunvalvonnan kirjon.
UHVY on Akava-yhteisössä talo- ja toimialakohtainen järjestö. Työskentely ulkoasiainhallinnossa yhdistää UH:n virkamiehet 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, joista jäsenmaksua maksaessaan tulee
samalla myös UH Akavan jäseniä, joka ei puolestaan yhdistyksenä kuulu Akavaan eikä JUKOon.
Kertomusvuonna yhteistyö UH-Akava ry:n kanssa pohjautui Akavan yhteistoiminta-asiakirjaan, jossa
määritellään yhteistyön reunaehdot, kuten mahdolliset kaksoisjäsenyydet ja pelisäännöt koskien mm.
jäsenhankintaa. UHVYlle ko. yhteistoiminta-asiakirjan noudattaminen ei ole ollut ongelma, kuten ei
myöskään yhteistyö UH-Akava ry:n Akavan tutkintoliitoissa jäseninä olevien UH:n virkamiesten jukolaisen luottamusmiestoiminnan kanssa.

TVES-neuvottelut
KIKY-sopimusta seuranneiden tarkentavien virkaehtosopimusneuvotteluiden jatkuessa keväällä 2019
UHVYn tavoitteena oli asiantuntijauraan panostaminen sekä luottamushenkilöiden palkkionkorotukset
kasvaneeseen työtaakkaan perustuen. UHVYn, UH-Akavan ja hallinnon välisissä neuvotteluissa saavutettiin yksimielisyys ja neuvottelutulos, joka lopulta tuli valtiovarainministeriön hyväksymäksi. Näin ollen
vuoden 2019 virastoerä kohdennettiin UHVYn tavoitteiden mukaisesti UPJ-palkkausjärjestelmän asiantuntijatehtäviin 7B – 11B sekä luottamusmiesten- ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioiden korottamiseen.
Työsuojeluvaltuutetulle saatiin palkkion korotus ja työsuojelun 1. varavaltuutetulle uusi, kuukausittain
maksettava palkkiota, sillä työsuojeluorganisaation tehtävät ovat erityisesti ikäjohtamisen ja työhyvinvoinnin lisääntyneiden tehtävien johdosta vaativoituneet.
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2 Yhteistyökumppanit
Ammattiliitto Ava

Ammattiliitto Ava ry:hyn kuuluu UHVYn lisäksi Verovirkailijain Liitto ry ja
Tullivirkamiesliitto ry. Ava perustettiin vuoden 2017 keväällä, pääasiallisena tehtävänään aluksi oli liittyminen AKAVAan.
Avan puheenjohtajana on ollut Kirsi Huhtamäki (Vero) 30.11.2019 asti. Sen
jälkeen vt puheenjohtajana on toiminut Jari Nieminen (Tulli). Juha Parikka oli
varapuheenjohtajana (varalla Kari Lehtonen) ja Arto Lamberg ja Inkeri Ruokolainen Verosta olivat molemmat hallituksen jäseniä.
Hallituksen kokouksia oli vuoden 2019 aikana 7. Vuoden alun jäsentilastojen mukaan Avan jäsenliittojen
kokonaisjäsenmäärä oli 5 300 joista maksavia jäseniä oli 3760.
Ammattiliitto Avan jäsenliittojen virastokohtainen edunvalvonta ja toiminta tapahtui toimintavuonna sen
jäsenliitoissa. Avan puheenjohtaja ja estyneenä varapuheenjohtaja ovat osallistuneet Akavan hallituksen
kokouksiin ja seminaareihin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Avan edustajat ovat osallistuneet sekä kevätsyysliittokokouksiin.
Pääluottamusmiehillä on ollut yhteisiä tapaamisia, joissa on käyty keskustelua ajankohtaisista jäsenliittojen edunvalvontakysymyksistä. Pääluottamusmiehet ovat osallistuneet JUKOn pääluottamusmieskoulutukseen. Liittojen luottamusmiehiä on osallistunut JUKOn luottamusmiesten peruskurssille ja Vakavan
luottamusmieskurssille. Jäsenliittojen toimihenkilöt ja puheenjohtajat ovat osallistuneet mahdollisuuksien
mukaan erilaisiin Akava-yhteisön tilaisuuksiin kuten Akava-Akatemian koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.
AVAn jäsenliittojen hallitusten jäsenten seminaari oli 14.11.2019. Ajankohtaiskatsauksen piti Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. Valtiovarainministeriön analyytikko Juho-Pekka Jortama kertoi aiemmista neuvottelukierroksista ja valtion palkka- sekä henkilöstökehityksestä tilastojen valossa. Jukon valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne piti ajankohtaiskatsauksen ja kertoi näkemyksiään tulevasta
virka- ja työehtosopimusneuvottelukierroksesta.

Avan hallituksen kokous Tukholmassa
UHVYn akavalaisen keskusliiton AVAn hallitus kokoontui Tukholmassa 3.10. sekä vieraili Ruotsin Akavassa SACOssa lokakuussa. SACOssa tutustuttiin
ns. Ruotsin malliin, jossa keskussopimuksia sovelletaan erilaisin joustoin paikallistasolla vientialojen
määrittäessä palkkatason.
Kuvassa vasemmalta Juha Parikka, AVAn puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki (Vero), suurlähettiläs Liisa
Talonpoika, Arto Lamberg (Vero) sekä Jari Nieminen
(Tulli).
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Akava vuonna 2019

Vuonna 2019 Akavan tärkeimmät tavoitteet liittyivät edunvalvontaan ja poliittiseen vaikuttamiseen. Tärkein tehtävä oli vaikuttaa eduskuntapuolueiden vaalitavoitteisiin ja hallitusohjelman sisältöön. Keskeisiä
tärkeitä teemoja olivat työllisyysasteen nostaminen, osaamiseen ja koulutukseen panostaminen, sosiaaliturvan uudistaminen sekä työn tekemiseen kannustavan verotusjärjestelmän luominen.
Tärkeitä työkaluja olivat tavoiteohjelmat ja -asiakirjat, erityisesti
Akavan hallitusohjelmatavoitteet -ohjelma ”Työstä ja osaamisesta kasvua”. Akavan hallitus hyväksyi vuoden 2019 aikana
kuusi ohjelma- ja linjausasiakirjaa. Asiakirjat käsittelivät terveyspolitiikkaa, talouspolitiikkaa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sosiaaliturvaa, ilmastopolitiikkaa sekä työllisyys- ja maahanmuuttoasioita.
Euroopan tasolla Akava vaikutti sekä eduskuntavaaleissa että Euroopan parlamentin vaaleissa uuden
hallituksen ohjelmaan, jotta Suomella olisi unionin kehittämistyössä rakentava ja aktiivinen linja. Suomen
EU-puheenjohtajuuskauden viestinnässä Akava korosti erityisesti koulutuksen ja osaamisen teemoja
sekä merkitystä.
Viestintä ja tiedontuotanto tukivat Akavan vaikuttamistyötä strategisesti toimintavuoden aikana. Tiedontuotannon eli Akava Worksin järjestelmällisellä kehittämisellä vahvistettiin Akavan asemaa yhteiskunnallisena keskustelijana.

JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö) on eri yhdistysten
akavalainen neuvottelujärjestö. Jukoon kuuluu 11 jäsenyhdistystä, joihin
taas kuuluu yhteensä 36 jäsenliittoa. UHVY kuuluu Jukoon jäsenliitto Vakavan kautta.

Vakava on akavalaisten ammattiliittojen yhteenliittymä, varsinkin liittojen, joissa on paljon valtion työntekijöitä. Jäsenliitot saavat enemmän edustuksia ja vaikutuskanavia Akavaan ja täten
lisää vaikutusvaltaa suomalaiseen työelämän- ja elämänlaatuun
liittyvissä ydinkysymyksissä mm. vaaliliittojen kautta. Akavassa
muutoin on vahvana vaikuttajana OAJ, joka on taas kuntapuolen
edunvalvoja. Ammattiliitto AVA on Vakavan jäsen. Vakava järjestää lähinnä luottamusmiehille tarkoitettua koulutusta.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA) on UHVYn ns. kummiliitto.
1947 perustetussa akavalaisessa liitossa on n. 12.000 jäsentä. Liitto
on toiminut UHVYn kanssa hyvässä yhteistyössä.
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3 UHVYn Jäsenistö
Yhdistyksellä oli vuoden 2019 lopussa 683 jäsentä, joista 26 erityisjäsenmaksun maksavaa ja 28 eläkeläisjäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 12 ja eroja oli 24 kpl (lähes kaikki jäivät eläkkeelle). Jäsenistöstä 73 % on naisia ja miehiä 27 %, noin 3 henkilöä oli työttömänä toimintavuoden aikana. Jäsenistä
noin yksikolmasosa työskenteli UE:ssä.
Jäsenten ikäjakauma: 40-vuotiaita tai alle on 14 %, 41-50–vuotiaita on 24 %, 51-60–vuotiaita on 38 %,
yli 61–vuotiaita on 24 % (mukana eläkeläisjäsenet).

4 Hallitus
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 Kari Lehtonen ja sihteerinä Maikki Lukkala, myös varapääluottamusmies Hanna-Liisa
Peltoniemi on osallistunut kokouksiin kutsuttaessa. Hallitus on ollut päätösvaltainen yhdeksässä kokouksessa (vähintään pj + 4 jäsentä), kymmenes, toukokuun kokous peruutettiin jäsenten työmatkojen
vuoksi. Kokouksia oli yhteensä kymmenen vuonna 2019. Hallituksen jäsenten osallistumiset kokouksiin
ovat LIITTEENÄ toimintakertomuksen lopussa.
Hallituskausi on kaksivuotinen 1.8.2019 – 31.7.2021. Kertomusvuoden aikana alkoi uusi kausi elokuun
alussa. Valintakokous pidettiin keväällä, jolloin osa hallituksen jäsenistä vaihtui.

Hallituksen kokouksien alkuun on pyydetty usein asiantuntijoita pitämään erilaisia katsauksia. Vasemmalla VIE:ltä Harri Kilpi kertomassa twitterin ominaisuuksista ja oikealla menossa Akavan pääekonomisti
Pasi Sorjosen talouskatsaus 13.6.2019. Hän kertoi hidastuvasta talouskasvusta, ”merkkejä on näkyvissä. Yhdysvalloissa nousujohteinen talous on jatkunut jo 10 vuotta ja Suomessakin vuodesta 2015
lähtien – käänne tulee väistämättä eteen”.
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Hallituksen kokoonpano vuoden lopussa:
Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Parikka Juha
Knaapila-Navarrete Marika
Koivu Jan

Ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneuvokset

Laine Marko ja Salo Petri

Ulkoasiainsihteerit ja määräsikaiset avustajat

Uusi-Rauva Sari ja Lounio Tomi

Hallinnolliset ulkoasiainsiht., hallinnolliset avustajat

Täyrynen Timo ja Karpenko Taina

Osasto- ja toimistosihteerit

Haavisto-Koskinen Miia ja Kuntsi Tiina

Osasto- ja toimistosiht. sekä virasto- ja vahtimestarit Mahr Leena ja Tavi Sanna
Erityisvirkamiehet

Wanner Petri ja Schneider Riitta

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 (Parikka,
Knaapila-Navarrete ja Koivu), pääluottamusmies (Lehtonen) ja järjestösihteeri (Lukkala).
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 käsittelee osastojen ja edustustojen esityksiä sekä hallinnon niihin antamia lausuntoja. Suullisessa käsittelyssä käydään läpi ne esitykset, joista henkilöstöjärjestöt ovat sähköisen käsittelyn kautta
esittäneet yksityiskohtaisempaa käsittelyä. Käytävän keskustelun jälkeen työryhmä joko esittää tiettyä
vaatiluokkaa kulloisellekin tehtävälle, tai vaihtoehtoisesti työryhmän pöytäkirjaan kirjataan eriävä mielipide. Varsinaisen päätöksen vaativuustason määrittelystä tai muutoksesta tekee henkilöstöjohtaja työnantajan direktio-oikeudella työryhmän lausuntoja hyödyntäen. Vuonna 2019 esityksiä Helsingistä ja maailmalta oli yhteensä noin 120 kappaletta kattaen kaikki ura-alueet.
Kehitysarvi on kokoontunut viime aikoina vuosittain muutaman kerran ja UPJ –tehtäväkuvausten vaatiluokitusten vahvistamisen jälkeen agendalla on lähinnä ollut henkilökohtaisen suoritusosan toimivuuden
kehittäminen vastaamaan paremmin ulkoasiainhallinnon siirtymävelvollisen henkilökunnan erityispiirteitä.
Nykyisessä muodossaan suoritusarviointijärjestelmä ei toimi. Pitkään samassa tehtävässä toimivien asiantuntijoiden osalta tilanne saattaa olla parempi, mutta pääosan työntekijöistä ollessa 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
UHVYn päätoiminen pääluottamusmies (PLM)
Kari Lehtonen valittiin syksyllä 2017 kaudelle
1.1.2018 – 31.12.2019. Vuoden 2019 lopussa
hänet valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
Pääluottamusmies edustaa UHVYn jäseniä ja
yhdistystä. PLM valvoo virka- ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla. Hän toimii
muiden luottamusmiesten tukena ja kokousten
kokoonkutsujana. PLM huolehtii, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, sekä tarvittaessa
neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä.
PLM osallistuu UHVYn edustajana (UHVYllä
kolme edustajaa) YT-johtokunnan kokouksiin, joita v. 2019 oli yhteensä kymmenen. PLM neuvottelee
työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa, ja on osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä
eri kokouksissa ja neuvotteluissa työnantajan kanssa.
Tukena pääluottamusmiehelle ovat Juko, Akava, Vakava, YKA, valtioneuvoston muut luottamusmiehet,
asianajotoimisto JB Eversheds ja UHVYn hallitus. PLM on toiminut myös aktiivisessa yhteistoiminnassa
toisen henkilöjärjestön eli UH/Akavan kanssa.

Varapääluottamusmiehenä ja UHVYn taloudenhoitajana oli
Hanna-Liisa Peltoniemi (2018-2019). VaraPLM on osallistunut
UHVYn luottamusmiesten kokouksiin, joita vuoden aikana oli yhteensä neljä. Vuosi oli toinen, jolloin ministeriössä ei ollut enää jakoa osastoittain luottamusmiesten kesken. UHVYn jäsenet voivat
näin ollen ottaa yhteyttä keneen tahansa luottamusmieheen. Ainoa
”paikkaan sidottu” oli Kouvolan luottamusmies Riitta Schneider.
UE:n luottamusmiehiin on pidetty yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai muuten tapaamalla heitä.

UHVYn luottamusmiehet ovat kokoontuneet vuoden aikana säännöllisesti. Tässä ammattiliitto
AVAn neuvottelupäiville Vantaalla 16.10.2019.
Pääaiheena oli kiusaaminen ja epäasiallinen käytös työyhteisössä. Käsiteltävien aiheiden lomassa
verkostoiduttiin muiden henkilöstöjärjestöjen
kanssa hyvien keskustelujen merkeissä.
Kuvassa ministeriön luottamusmiehet oikealta:
Merja-Kärkkäinen, Päivi Leskinen, Riitta Schneider, Anja Sahramaa, Hanna-Liisa Peltoniemi ja
Kari Lehtonen. Kuvasta puuttuu Sari Uusi-Rauva.
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LUOTTAMUSMIEHET KAUDELLA 2018-2019
Pääluottamusmies

Kari Lehtonen, Kanavakatu 3 B, 5. kerros

Varapääluottamusmies

Hanna-Liisa Peltoniemi, KPA-10, Eteläesplanadi 4

Luottamusmiehet UM

Taina Karpenko, Merja Kärkkäinen, Päivi Leskinen, Anja
Sahramaa, Riitta Schneider (Kouvola) ja Sari Uusi-Rauva

Luottamusmiehet UE

Bern Sirpa Rajasärkkä, Geneve Kari Puurunen, Moskova
Tommi Rinne, New Delhi Sirpa Heldán-Zambetakis ja varalla
Leena Mannila, New York Marjut Partanen ja varalla Heli Havana, Pariisi Pirjo Vira, Santiago Kari Poti ja Tunis Riitta
Puukka

Luottamusmiesvaali seuraavaa kautta (2020-2021) varten pidettiin syksyllä sopuvaalina. UM:n luottamusmiehet jatkoivat kaikki seuraavalle kaudelle. UE:n luottamusmiehiin tuli joitakin muutoksia ja täydennyksiä seuraavan kauden alussa.
Pääluottamus Kari Lehtosen katsaus
Vuoden 2019 ensi päivistä alkaen hallinnon kanssa jatkettiin keskusteluja ja käytännön toimenpiteiden kehittelyä häirintätapausten ja epäasiallisen kohtelun osalta. Tämän seurauksena ulkoministeriö tilasi selvityksen Ramboll Finland Oy:ltä, jonka toimeksianto käynnistyi tammikuussa ja se valmistui maaliskuun lopussa.
Selvitystyön tuloksena syntyi päähavaintoihin liittyen 30 suositusta, joiden läpikäyminen pyritään viemään läpi mahdollisimman
nopeasti. Osa suosituksista saatiin sisällytettyä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan vuosille 2019-2021. Paljon jäi kuitenkin vielä työtä tekemättä, jotta suositukset saataisiin toimimaan käytännön työelämään ulkoministeriössä eli siirtyminen
puheista toimintaan ja seurauksiin. Pääluottamusmiehen tavoitteena oli ja on ollut koko prosessin ajan
oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja turvallisen työympäristön luominen.
Selvitystyön johdosta epäasiallisen kohtelun ja häirintätapausten käsittelyä jatkettiin myös hallinnon ja
järjestöjen kesken ns. häirintätyöpajoissa. Lopputuloksena vuoden loppuun mennessä oli ulkoministeriön vastuullisen työkäyttäytymisen opas häirinnän ja epäasiallisen käytöksen poistamiseksi. Virastoerän jakamisesta UPJ-palkkoihin allekirjoitettiin tarkentava virkaehtosopimus
17.5.2019. Virastoerän jakamisesta sovittiin,
että vaativuusluokkien 7B-11B taulukkopalkkoja ja yhteistoimintaan osallistuvien henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 1.4.2019
alkaen.
Kouvolan Maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksen (kuvassa) palkka-asiaan saatiin
monen vuoden taistelujen jälkeen korjaus, kun
työnantaja ilmoitti marraskuussa, että viisumivirkailijoiden palkkaluokkaa korotetaan työnantajanvaroin 6B-tasolle 1.1.2020 alkaen.
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Pääluottamusmiehen käsiteltäviä ongelmatapauksia olivat mm. perheoikeudelliset asiat, TAKE-keskustelujen alhaiset suoritusarviot (esimiestä ei tunnu oikeasti kiinnostavan, tavoitteet jäävät epäselviksi ja
keskustelujen sisältöä ei ole mietitty riittävästi), palkan takaisinperintää koskeva puutteellinen ohjeistus,
hallintouralaisten (Mintuki) ja erityisvirkamiesten tilanne sekä Palkeiden virheet ja monet muut yksittäiset
selvitystyötä vaatineet tapaukset.
Pääluottamusmiesten neuvottelupäivillä keväällä ja syksyllä käsiteltiin valtion palkkausjärjestelmän perusteita ja rakenteita sekä toimivan palkkausjärjestelmän aineksia. Muina aiheita olivat mm. joustava työ,
palkkasuoja, työnantajan direktio-oikeus, palkkausjärjestelmän ongelmat ja ajankohtaiset työtuomioistuintapaukset.
Luottamusmiehet kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan päivän polttavista aiheista ja vaihtamaan
mielipiteitä, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä uskaltaa
jakaa niin huolenaiheita kuin onnistumisiakin. Lisäksi luottamusmiehemme kokoontuivat syksyllä ammattiliitto AVA:n neuvottelupäiville Vantaalla.
Erityisesti UHVYn aloitteesta uudistettu päivähoitokorvausmalli on tulossa käyttöön syksyllä 2020. Uudistettu järjestelmä muistuttaisi kovasti nykyisin toimivaa koulukorvausta.
Pääluottamusmies on edelleen pitänyt säännöllistä yhteyttä UHVYn kummiasiamieheen YKA:aan (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry), joka on antanut tukea säädösten ja määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevissa asioissa. Lisäksi myös kokoukset ovat olleet säännölliset VN Jukon PLM-valmistelukokousten muodossa, joka on valmistellut esityslistan Valtioneuvoston YT-johtokuntaan.
Pääluottamusmies on säännöllisesti osallistunut Akavalaisten ammattiliittojen yhteenliittymän (VAKAVA)
koulutusryhmän kokouksiin, jossa suunnitellaan tulevan vuoden koulutuskalenteri ja virastojen pääluottamusmiehille tarkoitetut neuvottelupäivät.
Työsuojelu
Työsuojeluvaltuutettu Marjatta Hiekka siirtyi edustustoon, minkä johdosta ensimmäinen varatyösuojeluvaltuutettu Kari Lehtonen aloitti työsuojeluvaltuutettuna 1.2.2019 lukien. Samasta päivämäärästä ensimmäisenä varatyösuojeluvaltuutettuna aloitti Päivi Silander-Pesu ja toisena varana Katharina Bäckman.
Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.
Työsuojeluvaltuutettu oli mukana kolmessa työsuojeluilmoituksen käsittelyssä, josta kaksi tapausta käsitteli epäasiallista kohtelua ja yksi työssä kuormittumista. Näiden tapausten lisäksi päätettiin kaksi työsuojelullista sovittelumenettelyä.
Tärkeimmät yksittäiset aiheet olivat: väistötiloihin ja Merikasarmin remonttiin ja muuttoon liittyvät kysymykset, epäasiallinen kohtelun ja häirinnän työpajat sekä näiden tuotokset sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman jatkotoimet ja työsuojeluorganisaation selvitystyö. Tässä tarkoituksessa tapahtui
myös työsuojelun yhteistoimintasopimuksen uudistaminen yhteistyössä sopimusosapuolten kanssa.
Työsuojeluorganisaation suurin muutos tapahtui siinä, että vuoden 2019 lopusta työsuojelutoimikunta
lakkautettiin ja työsuojelun yhteistoiminta siirrettiin tapahtuvaksi YT-johtokunnassa erillisenä YTJK työsuojelutoimikuntana, jossa edustettuna ovat työsuojeluvaltuutettu ja –päällikkö. Uudistus astui voimaan
1.1.2020.
Merikasarmin remontti alkoi jo vuonna 2018 ja sen odotetaan
valmistuvan muuttoa varten vuoden 2021 alussa. Väliaikaiset
tilat ovat olleet Kirkkokadulla ja Eteläesplanadilla, osa on edelleen Kanavakadulla. Rakennustyömaalle on järjestetty henkilökunnalle kiertokäyntejä vuoden 2019 aikana. Suurin osa tilasta
on avotilaa, joten sisäseiniä on purettu. Vuonna 2019 on keskusteltu UHVYn sijoittumisesta – missä UHVY on vuoden 2021
alussa, mutta vastausta ei ole toistaiseksi saatu. Tuleeko UHVY
olemaan UM:n tiloissa vaiko muualla.
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7 UHVYn jäsenkokoukset, tilaisuudet ja tapaamiset
UHVYn kevätkokous
UHVYn kevätkokous pidettiin hienossa Sonckin
Salissa, Eteläesplanadi 16. Kevään aikana työstettyä UHVYn brändiä, sisältöstrategiaa, arvoja,
viestintää ja toimintaa olivat esittelemässä viestintätoimiston ERA:sta Riitta Pollari ja Tarja Kopra.
Vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttiin ja todettiin, että tekemistä on UHVYssä riittänyt enemmän kuin tarpeeksi.

Uudella kaksivuotisella hallituskaudella (1.8.2019 –
31.7.2021) jatkoi puheenjohtajana Juha Parikka ja varapuheenjohtajina jatkoivat
Marika Knaapila-Navarrete ja Jan Koivu. Osa alkuvuoden
hallituksen jäsenistä oli siirtymässä UE:hen, joten uusiksi jäseniksi valittiin: Leena Mahr (kuvassa vasemmalla), Marko
Laine ja Miia Haavisto-Koskinen – Marko ja Miia ovat olleet
aiemminkin mukana hallituksessa. Vanhoina jäseninä jatkoivat hallituksessa: Taina Karpenko, Tiina Kuntsi, Riitta
Schneider, Timo Täyrynen, Sari Uusi-Rauva ja Petri Wanner.
Muutamia vapaaksi jääneitä paikkoja täydennettiin myöhemmin syksyllä.

UHVYn syyskokous
UHVYn syyskokouksessa 18.11. (valo, Eteläesplandi 4) keskustelu soljui seuraavan vuoden toimintasuunnitelman myötä jälleen antoisaan keskusteluun. Pohdittiin mitä mieltä UHVY on uusien edustustojen avaamisesta, jos resurssit eivät sitä ennen
ole kunnossa – on oltava tarpeeksi porukkaa tekemään töitä – nyt jo ollaan uuvuksissa monin paikoin.
Väistötilojen kokemuksista tuli
paljon
huomioita, kun ollaan
siirtymässä uusitulle Merikasarmille. Mainittiin haisevat materiaalit, kokolattiamatot, ”hammaslääkärilamput”,
liian ahtaat tilat, tunkkainen ilma, hengitystieoireet. Jotkut kokoushuoneet on valloitettu yksityiskäyttöön ja mielikuva ihanan avarasta työtilasta on latistunut. Positiivistakin toki löytyi – mm. yhteisöllisyys ja
etätyö, monitoimitiloista saadaan varmasti toimivat, jos työ tehdään
hyvin. Kuvassa myhäilemässä Miia Haavisto-Koskinen, Tomi Lounio
ja Timo Täyrynen.
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UM on ravistuksen tarpeessa

Juha Parikan puhetta ”UM on ravistuksen tarpeessa” oli kuulemassa suurlähettiläspäivillä 21.8.
jälleen iso joukko (tässä sisältöä lyhennettynä). Kuva: Petri Krook, UM:n sivuilta
Ulkoasiainhallinnon merkitys
EU-puheenjohtajuuden onnistumisessa on ollut ratkaiseva. Valtiotyönantajan on
oltava valmis sijoittamaan tulevaisuuden virkamieskuntaan ja sen palkkauksen kilpailukykyyn. Tulevissa virkaehtosopimuksen
neuvotteluissa ei saa tehdä lisää leikkauksia:

”KIKYn epäkohdat on korjattava, emme suostu lomarahojen jatkoleikkauksiin ja vaadimme rahallista
korvausta pidennetylle työajalle, mikä Kikyssä tarkoitti ilmaiseksi tekemämme työn merkittävää
lisääntymistä. Keskusjärjestömme Akava vaatii myös työmatkoihin käytetyn ajan laskemista työajaksi sekä muutoksia ylityösäännöksiin. Pitkän tähtäimen tavoitteena neuvottelujärjestömme
JUKO ajaa koko valtioneuvoston palkkausjärjestelmän uusimista, jonka odotamme toteutuvan
ensi vuosikymmenen kuluessa. UM:läisille se tarkoittaisi merkittävää tasokorotusta.”
UHVY ei muutoksia pelkää, vaan päinvastoin vaatii niitä lisää. UM on ravistuksen tarpeessa.
Siirtojärjestelmän toimivuuden takaamat UE-korvaukset tarvitsevat täysremontin, jossa päähuomio tulee kohdistaa puolisoiden asemaan, siirtokriteerejä on selkeytettävä ja tehtävään määräyksiin on luotava nykyajan vaatimukset täyttävä paneeli- ja pisteytysjärjestelmä.
Puhe sisälsi myös huomioita monitoimitiloista ja häirinnästä ja sen selvittelystä, kuten myös
UHVYn 50-vuotista taivalta ja ylipäätänsä AY-liikkeen tärkeyttä talomme kehityksen turvaamisessa.

Ministerin tapaamiset
Ministeri Pekka Haavistoa UHVY on tavannut vuoden aikana useampaan kertaan erilaisilla kokoonpanoilla. Keskustelun aiheina ovat olleet kaikki mahdolliset edunvalvonnan asiat. Kuvassa Parikka, Haavisto ja Lehtonen.
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UHVYn hallitus Minskissä

Hallitus sai tutustua hardship-paikkaan syyskuussa. Minskin yhteystoimistossa työskentelevät lähetettynä Janne Heiskanen ja asemamaasta palkattuna Volha Ryzmakova. Volha on työskennellyt toimistossa alusta alkaen eli vuodesta 2011.
Janne Heiskanen kertoi elämästä Minskissä: keskusjohtoista, valvontaa, hyvät suhteet Ukrainaan ja Venäjään, ei maahanmuuttajia, öljynjalostustuotteita, traktoreita, koneita, laitteita, suht´koht raikas ilma,
turvallista, kansainvälisiä messuja, joitakin suomalaisia ja ulkomaalaisia firmoja – elämä ei ole kovin
kiihkeää, vaan aika rauhalliset ovat piirit. Minski on yllättävän lähellä vain n. 880 km Helsingistä, puolentoista tunnin lentomatkan päässä.
Kuvassa yhteystoimiston edessä vasemmalta Parikka, Haavisto-Koskinen, Lehtonen, Salo, KnaapilaNavarrete, Mahr ja Schneider. Oikealla kaupunkikävelyllä.

UHVYn 50-vuotinen historia
Ammattihistorijoitsija, dosentti Marko Paavolainen on kirjoittanut
ahkerasti UHVYn historiaa myös vuoden 2019 aikana.
Historiatoimikunnassa (pj Juha Parikka, plm Kari Lehtonen, järjestösihteeri Maikki Lukkala, suurlähettiläs Ari Mäki, ulkoasiainneuvos
Christina Harttila ja toimituspäällikkö Rauno Endén) luetun ja keskustellun perusteella tiedossa on mitä mielenkiintoisin, jopa herkullinen teos, joka valaisee UM:n henkilökunnan kehitystä eri näkökulmista menneiden vuosikymmenien varrella. Kyseessä on elävä
kertomus isommasta tarinasta, joka valottaa ulkoasiainhallinnon
henkilökunnan historiaa kehyksenään UM:n ja yhteiskunnan muutos ja kiinnostaa varmasti myös talomme ulkopuolella.
Kirjan kustantajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella kustannusosakeyhtiö Otava ja sen on määrä valmistua vuoden 2020 alussa.
Kuvassa vasemmalta Christina Harttila, Rauno Endén, Marko Paavilainen, Kari Lehtonen ja Juha Parikka, ryhmäkuvasta puuttuvat Ari Mäki ja Maikki Lukkala (kuvaaja).
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UHVYn brändi, strategia, arvot ja 50-vuotisvalmistelut
Kertomusvuoden keväällä toteutettiin yhteistyössä viestintätoimisto ERA Contentin kanssa brändin, strategian ja arvojen uudistaminen. Tiimiin UHVYn puolelta osallistuivat Juha Parikka, Kari Lehtonen, Maikki
Lukkala ja Timo Täyrynen sekä osittain myös Sari Uusi-Rauva.
UHVYn missioksi määriteltiin:
Olemme UH-työkaaren eri vaiheiden näkemyksellinen mentori sekä
tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen työelämän kehittäjä. Olemme arvostettu ja välttämätön neuvottelukumppani ja kehitämme hyvää työelämää yhteistyössä työnantajan kanssa.
Uhvyn visioksi määriteltiin:
Olemme vahva vaikuttaja ulkoasiainhallinnon työntekijöiden arjessa ja
jäsenmäärämme on lähtenyt kasvuun. Nostamme esiin näkyvästi keskustelunaiheita ja muutamme sekä
kehitämme UH:n työkulttuuria.
UHVYn arvoiksi määriteltiin:
• Oikeudenmukaisuus
• Asiantuntijuus
• Luotettavuus
• Avoimuus
Työn tuloksia on käsitelty hallituksen kokouksissa ja kevätkokouksessa ja sitä on pyritty toteuttamaan
kaikessa toiminnassa. Kesällä alkoi uusien nettisivujen valmistelu ja nettisivut avattiin myöhemmin syksyllä. ERA on tukenut UHVYä viestinnässä muutoinkin ja yhteistyön on suunniteltu jatkuvan yli tulevan
50-vuotisjuhlan.
Kokouksia on pidetty välillä omissa neuvotteluhuoneissa, välillä ERAn tiloissa. Vasemmalta Janne Wargelin, Tarja Kopra ja Eero Anhava. Keskellä ERAn Riitta Pollari Kari Lehtosen ja Juha Parikan välissä.
Syntymäpäivääkin on ehditty juhlia kakun kera.
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Halkulaisten tapaaminen
UHVYn hallituksen jäsenet Miia HaavistoKoskinen ja Leena Mahr (2018 HALKUlta)
lounastivat 23.10.2019 yhdessä Suomessa
olevien 2018 HALKU kollegoiden kanssa.
Mukana oli myös Sanna Kykyri (vuoden
2012 HALKUlta) kertomassa Miian kanssa
kokemuksista UMssä työskentelystä ja erityisesti UEssa olemisesta. Kiinnostavaa oli
kuulla Miian pitkästä urasta ja lisäksi hän
kertoi UHVYn aikaansaannoksista. Halkulaisia ihmetytti eniten, että ennen vanhaan
lähetetty virkanainen ei saanut ilman UMn
lupaa mennä UEssa naimisiin ulkomaalaisen miehen kanssa. Kiva oli myös tietää, mistä Sannan UE-ura oli alkanut, näköjään aina ei tarvitse
ensin lähteä ”hardshippiin” vaan Euroopastakin aloitus on mahdollinen.

Jäsenen äänitorvi
Hallitus on miettinyt vuoden aikana useampaan otteeseen omaa toimintaansa, arvoja,
strategiaa ja koko UHVYn olemusta, on pohdittu, miksi me tätä teemme. UHVY on henkilöstön ääni, jokaisen jäsenen äänitorvi työnantajaan päin! Kaikki haluavat hyvät ja tasaarvoiset työolosuhteet, järkeviä päätöksiä ja
oikeudenmukaisen palkan. Niitä ajaa juuri
UHVY.
UHVY neuvottelee kuukausittain Yhteistoimintakokouksissa (YT) ja erilaisissa työryhmissä. Niissä käsitellyt asiat koskevat jokaista työntekijää ja jokapäiväisiä omaan työhön liittyviä asioita. Esiin nostamamme asiat
kumpuavat usein jäsenten pyynnöistä tai
huomioista. Kun jäsen tarvitsee henkilökohtaista apua, niin hän kääntyy UHVYn puoleen. Luottamusmiehet ovat jäseniä varten.
Näitä mietimme strategiapalaverissamme ja ihmettelimme, miten kenelläkään on varaa olla kuulumatta
UHVYyn!
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8 Vuoden esimies 2019

Pia Stjernvall on ollut Kosovon suurlähettiläänä helmikuusta 2018 lähtien. Hänellä on laaja kokemus työskentelystä niin kansainvälisissä organisaatioissa, yksityisellä
sektorilla kuin eri tehtävissä ulkoministeriön palveluksessa. Ennen Kosovoon siirtymistä hän toimi siviilikriisinhallinnan suurlähettiläänä ja tätä ennen EUPOL-edustuston päällikkönä Afganistanissa.
Pian alaiset kertoivat perusteluissaan: ”Hänen johtamisessaan näkyvät hyvät johtamiskäytännöt myös muista kansainvälisistä organisaatioista. Hän on innostava, luova, oikeudenmukainen ja ryhmätyötä tukeva johtaja, joka saa
alaisensa tekemään parhaansa”.
”Suurlähettiläänä ja johtajana Pia Stjernvall on asiansa
osaava, välitön, luonnollinen ja helposti lähestyttävä. Hänen iloinen olemuksensa helpottaa kaikkea kanssakäymistä, myös vaikeiden asioiden käsittelyä. Hän
pyrkii olemaan reilu ja oikeudenmukainen koko henkilökuntaa kohtaan ja antamaan jokaiselle mahdollisuuksia kehittyä. Hänen omien sanojensa mukaan: ’Onnistun, kun alaiseni onnistuvat’. Tämä näkyy
edustustossa hyvänä ilmapiirinä ja henkilökunnan motivoitumisena”.
Kosovon edustusto on saanut työhyvinvointipalkinnon keväällä 2019. Tämä ei olisi ehkä ollut mahdollista
ilman hänen myönteistä vaikutustaan työilmapiiriin ja henkilökunnan yhdessä tekemiseen. Kosovon
edustuston hyvä työilmapiiri näkyy myös ulospäin. Työpaikalle on kaikkien hyvä ja turvallista tulla. Jokaisen työpanos on tärkeä.
Ulkoministeri Pekka Haavisto ja puheenjohtajamme Juha Parikka julkistivat 3.12. Säätytalolla vuoden
esimiehen vuodelle 2019. Kuvassa ministeri Haavisto puhumassa.

Juha Parikka totesi puheessaan:
”Turbulentteina aikoina, kuten tällä
viikolla, vankan esimiestyön ja hyvän johtamisen merkitys on erityisen tärkeää. Juuri nyt UM:ssä kaivataan avointa, suoraselkäistä ja
henkilöstöä arvostavaa johtajuutta.
On hienoa, että talostamme löytyy
hyviä esimiehiä, joita on syytä kiittää ja palkita. Kiitämme useista hyvistä esityksistä, joista välittyi vilpitön halu antaa tunnustusta hyville
päälliköille. Hakemuksista välittyi
arvostus sellaisia esimiehiä kohtaan, jotka löytävät aikaa kiireenkin
keskellä, tukevat, mutta eivät mikromanageeraa, kuuntelevat ja luovat työhyvinvointia ympärilleen.”
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9

Jäsentiedotus

Tiedottaminen jäsenistölle on tapahtunut pääasiassa UHVYn jäsenrekisteristä saatavien sähköpostiosoitteiden avulla. Tiedotteita koko jäsenistölle on lähetetty noin 30 kpl vuoden 2019 aikana (LIITE).
Jäsenet ovat vastanneet itse tietojensa oikeellisuudesta ja varsinkin sähköpostiosoitteen on tullut olla
oikea, koska tiedotteet lähetetään jäsenille rekisterissä olevaan sähköpostiin. Jäsenrekisterin toimittaja
vaihtoi nimensä YAP:sta Futunioksi toimintavuoden aikana. Osa tiedotteista on laitettu myös koko talolle
tiedoksi kampuksen kautta.
Jäsenet ovat voineet tilata Akavan uutiskirjeen (https://www.akava.fi/uutishuone/uutiskirjeet), jonka
Akava on lähettänyt säännöllisesti sen tilanneille. Uutiskirjeen ym. tietoa voi lukea myös Akavan nettisivuilta: akava.fi.
Muita jäsenelle tarpeellisia tietosivustoja ovat: juko.fi, vakava.fi, statia.fi, ammattiliittoava.fi.
UHVYn Facebook-sivustoa on päivitetty tasaisesti, osoite on www.facebook.com/UHVYry. Tykkääjiä sivuilla on ollut n. 200.
www.uhvy.fi – Uudet nettisivut
Foorumin käyttö on hiipunut, koska UM:n sivusto on siirtynyt valtioneuvoston yhteiselle sivustolle Kampukseen. Kampukseen UHVYllä ei ollut enää mahdollisuutta tehdä omia sivuja, joten UHVYn omat nettisivut rakennettiin vuoden 2019 aikana ja avattiin virallisesti vuoden lopussa. Viestintätoimisto ERAn
kanssa tehtiin vuoden aikana yhteistyötä silmällä pitäen myös tulevaa juhlavuotta. ERA rakensi myös
UHVYn sivut. Sivustoa rakennettaessa otettiin ammattilaiskuvat Esplanadin aulassa ja kuvattavat tupsuteltiin meikein ja hiukset oiottiin kuntoon.
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10 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, jotka ovat helposti
jäsenen tavoitettavissa. 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. 320 euroa,
joista jäsen maksoi max 150 euroa (hyöty n. 170 €). Lippuja on voinut
hakea joko tammi- tai elokuussa. (Leffalippujen hinnat vaihtelevat halvimmasta päivälipusta 8 € kalleimpaan imax-saliin n. 22 €). Jäsen on
maksanut elokuvalipusta 5 euroa ja kulttuurisetelistä 3 euroa, loput lippujen hinnoista on maksanut UHVY.
Työhyvinvointia edistävä etu ei ole koskenut eläkeläisjäseniä, mutta
esim. palkattomalla vapaalle olevat ovat voineet käyttää kaikkia UHVYn etuja hyväkseen. Lippujen hakijoita oli vuonna 2019 yhteensä
390, elokuvalippuja jaettiin 3840 kpl ja kulttuuriseteleitä 8150 kpl eli
yhteensä 11.990 lippua. UHVY käytti näiden ja alla olevien lippujen
tukeen yhteensä 35.861 €.
Pieni Merenneito
UHVY tarjosi edullisia lippuja Helsingin Kaupunginteatterin Pieni Merenneito –näytökseen suurella näyttämöllä
20.11.2019.
Jäsen sai varata enintään kaksi aikuisten lippua ja kaksi
lastenlippua tai opiskelijalippua jäsenhintaan sekä lisälippuja normaaliin hintaan. Aikuisten lippu jäsenhintaan on
á 50 € ja lasten tai opiskelijain lippu on á 22 € (normaalihinnat olisivat 88 € ja 44 €). Lippuja varattiin yhteensä
144 kpl. Näytöksestä pidettiin kovasti. Kuvassa UHVYn
hallituksen vapapuheenjohtaja Marika Knaapila-Navarrete näyttelijöiden keskellä.
Vakuutusetu
Jäsenillä oli myös vuonna 2019 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 jäsenelle ja puolisolleen www.henkivakuutuskuntoon.fi.
Katso tarkemmat tiedot vakuutusyhtiön sivuilta if.fi/uhvy.
(Eläkeläis)jäsenellä vakuutus on voimassa sen vuoden
loppuun, kun hän täyttää 68-vuotta. Jäsenkortti on ollut
käytössä myös vakuutuskorttina.

24

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.
Myös UHVYn toimihenkilöt ovat voineet kääntyä
Evershedsin puoleen työoikeudellisissa pulmissa. Kuvassa
Juha Parikan ja Kari Lehtosen lisäksi asianajaja ja UHVYn yhteyshenkilö Heikki Tuomela.

Puheluiden aihepiirit vuonna 2019
74 % Perhe- ja perintöoikeus
22 % Asunto-osakeyhtiö- ja asuntokauppa-asiat
4 % Muut asiat
Yhteensä puheluita

kpl
13
3
6
22

Muita jäsenetuja
Lisäksi UHVY on tarjonnut jäsenilleen lomamökkejä edulliseen hintaan tullivirkamiesliiton kautta
(www.tvml.fi). Akavalla taas on oma +Member jäsensivusto (www.memberplus.fi), jonne on koottu Akavan jäsenyhdistysten jäsenedut. Edut saattavat vaihdella jäsenjärjestöjen mukaan, joten UHVYn jäsen
näkee edut kirjautumalla sivuille. Akavan jäsenetusivusto löytyy osoitteesta: https://www.akava.fi/jasenliitot/jasenedut. Taskukalenterin ovat saanut kaikki sen tilanneet, n. 320 kpl.

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.
Jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina, ne voidaan vähentää täysimäärisinä.
Jäsenmaksutiedot lähetetään jäsenen puolesta automaattisesti verottajalle, joten jäsenelle jää tehtäväksi niiden tarkastaminen veroilmoituksesta. Jos jäsen käyttää kaikki UHVYn tarjoamat edut hyväkseen ja huomioiden veroedun, niin jäsenyys on ilmaista tai kääntyy
jopa plussan puolelle, (elokuvaliput, Smartumit, 1 konsertti – hyöty
n. 190 €, vakuutushyöty 175, yksi puhelu lakitoimistoon 50 €, ”lomamökkisäästö” 100 €, + kalenteri, UHVY-luennot – n. 500 €:n mahdollinen hyöty), joten tärkein asia – edunvalvonta ja työntekijän oikeuksista huolehtiminen on ilmaista.
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11 Taloudellinen tilanne ja jäsenmaksut
Vuosi 2020 on UHVYn 50-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoteen panostus aloitettiin jo vuonna 2018, jolloin
aloitettiin historian kirjoitus. Vuoden 2019 kuluihin tuli historia-kirjasta johtuvia kuluja, painokulut tulevat
vasta vuodelle 2020, kun kirja on valmis.
UHVYn strategian ja viestinnän uudistamiskuluihin ja nettisivujen tekoon oli varattu kuluja. Viestintätoimisto ERA työsti nettisivut ja hoiti sivuille tarvittavan valokuvauksen ja on myös laskuttanut juttujen teosta
ja toimittamisesta. Aiemmista vuosista poikkeaviin kuluihin osattiin varautua jo budjettia laadittaessa,
tulos jäi miinukselle 7.845,88 €.
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. Eläkeläisen jäsenmaksu 60 €/vuosi, ja se on kattanut lähinnä vakuutuksen (oikea arvo on n. 125 €). Eläkeläismaksua on
peritty siltä vuodelta, kun jäsen on täyttänyt 68 vuotta. Sen jälkeen jäsenmaksun keräys loppuu, samalla
kun IF-vakuutuksen voimassaolo loppuu ko. vuoden lopussa.
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 on
toiminut Hanna-Liisa Peltoniemi.

12 Toimihenkilöt ja toimisto
Toimisto on ollut avoin jäsenille, sijaintinsa vuoksi
toimistoon on ollut helppo poiketa. 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). UHVYn toisessa toimistohuoneessa on työskennellyt Marko Paavilainen (filosofian tohtori, dosentti) kirjoittaen UHVYn historiaa,
jonka on tarkoitus olla valmis UHVYn täyttäessä 50
vuotta vuonna 2020. Toimiston sijainnista vuonna
2021 on ollut keskustelua vuoden aikana, kun Merikasarmi valmistuu ja henkilöstö palaa väistötiloista Merikasarmille.

LIITTEET: Hallitus ja työryhmät, osallistumiset hallituksen kokouksiin, tapaamisia, tiedotteet
VALOKUVAT: Maikki Lukkala
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HALLITUS 1.8.2019 - 31.7.2021
Kokoonpano vuoden 2019 lopussa
Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Parikka Juha
Knaapila-Navarrete Marika
Koivu Jan

EUR-30, +358 50 340 4356
ASA-30, +358 50 501 0583
ALI-10, +358 40 351 9829

1. ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneuvokset

Laine Marko

2. ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneuvokset

Salo Petri

KEO-10, +358 503 494 597
ALI-01, +358 295 351 018

Jäsenet

3. ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset avustajat
4. ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset avustajat
5. hallinnolliset ulkoasiainsihteerit, hallinnolliset avustajat
6. hallinnolliset ulkoasiainsihteerit, hallinnolliset avustajat

Uusi-Rauva Sari

OIK-10 , +358 50 477 4811

Lounio Tomi

EUR-20, +358 50 465 2184

Täyrynen Timo

HAL-13, +358 295 351093

Karpenko Taina

KPA-20, +358 295 351086

7. osasto- ja toimistosihteerit

Haavisto-Koskinen Miia

8. osasto- ja toimistosihteerit

Kuntsi Tiina

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

Mahr Leena

KEO-50, +358 295 350 338
OIK-20, +358 50 441 4973
POL-10, +358 295 350 131

Tavi Sanna

ASA-10, +358 50 413 0817

11. erityisvirkamiehet

Wanner Petri

12. erityisvirkamiehet

Schneider Riitta

ALI-30, +358 40 731 4509
KPA-30, Maahantulolupa-asioiden
palvelukeskus (Kouvola)
+358 50 318 1801

Pääluottamusmies

Lehtonen Kari

Varapääluottamusmies ja
taloudenhoitaja

Peltoniemi Hanna-Liisa

Toimisto

Lukkala Maikki

Kanavakatu 3 B, 5. krs.
+358 50 409 1454
KPA-10, +358 50 349 3540

Kanavakatu 3 B, 1. krs.
09 160 56488, 050 4567 900
ry.uhvy@formin.fi
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UHVYn TYÖRYHMÄT ja EDUSTUKSET 2019
Työryhmä

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Työvaliokunta

Juha Parikka, Marika Knaapila-Navarrete, Jan
Koivu, Kari Lehtonen (+Maikki Lukkala)

Puheenjohtaja voi pyytää
muita jäseniä kokoukseen käsiteltävistä asioista riippuen

Yt-johtokunta (3)

Juha Parikka, Marika Knaapila-Navarrete, Jan
Koivu ja Kari Lehtonen

Laaja johtoryhmä

Juha Parikka

Varapuheenjohtajat; Kari Lehtonen

Arviointi- ja kehittämisryhmä
(ARVI)

Jan Koivu, Petri Salo ja Taina Karpenko,

Hanna-Liisa Peltoniemi, Sari
Uusi-Rauva ja Marika Knaapila-Navarrete

Kehitysarvi

ARVI-ryhmän jäsenten lisäksi Kari Lehtonen ja
Juha Parikka

VES-neuvotteluryhmä

TVK:n jäsenet

Tasa-arvokysymykset

Marika Knaapila-Navarrete (UM:n Tasako)

Toimintasuunnitelma
(+budj. + palkkiot)
Puoliso- ja perheasian yhteyshenkilö (myös ULPU)
Sisäisen viestinnän toimitusneuvosto
Työympäristö-hanke (työtilat)

Pj + työvaliokunta + taloudenhoitaja

Vuoden esimies -raati

Leena Mahr, Petri Salo ja Petri Wanner

Valinta- ja koulutusryhmä

Juha Parikka

Marika Knaapila-Navarrete

AVAn hallitus

Juha Parikka (muut: vt.pj Arto Lamberg Vero ja Jari
Nieminen Tulli)
Kari Lehtonen

Kari Lehtonen

Akavan koulutusryhmä

Taina Karpenko
Timo Täyrynen

Maikki Lukkala

Kari Lehtonen

UE-Korvaukset

Juha Parikka, Sari Uusi-Rauva, Marika KnaapilaNavarrete, Leena Mahr ja Hanna-Liisa Peltoniemi
(ja hallituksen ulkopuolelta Matti Keppo, Paavo Kotiaho)

Historia-toimikunta
v. 2018-2020

Marko Paavilainen (kirjoittaja), Juha Parikka, Kari
Lehtonen, Ari Mäki ja Maikki Lukkala sekä Christina Harttila ja Rauno Endén

TAMA, Suomen edustautumisen
tavat ja mallit
Lakkotoimikunta

Tiina Kuntsi

Petri Salo

Juha Parikka

Juhlatoimikunta, v. 2020

Kari Lehtonen, Juha Parikka, Sari Uusi-Rauva, Marika Knaapila-Navarrete ja Tiina Kuntsi
Hallitus + PLM

Jäsenhankinta- ja viestintä –toimikunta

Parikka, Lehtonen, Täyrynen, varapuheenjohtajat
ja Lukkala

Viestintäryhmää täydennetään 2020-01 (Sari U-R)

Statian hallitus ja tvk

Maikki Lukkala

Juha Parikka
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UHVY ry, osallistumiset hallituksen kokouksiin 2019

(x paikalla, - poissa, -- vv:lla, --- ei hallituksessa)

vv = vuorotteluvapaa

17.1.
PK 1

14.2.
PK 2

14.3.
PK 3

11.4.
PK 4

1. Parikka Juha (puheenjohtaja)

x

x

x

2. Ben Ammar, Anne

x

x

3. Haavisto-Koskinen, Miia

---

4. Helminen, Eeva

16.5.
PK 5

13.6.
PK 6

12.9.
PK 7

17.10.
PK 8

14.11.
PK 9

12.12.
PK 10

x

x

x

-

x

x

x

-

-

---

---

---

---

---

---

---

---

-

x

-

x

-

-

x

x

-

---

---

---

---

5. Karpenko, Taina

-

-

-

x

x

x

-

x

x

6. Keppo, Matti

x

-

x

-

-

---

---

---

---

7. Knaapila-Navarrete, Marika

x

x

x

-

-

x

x (pj)

x

-

8. Koivu, Jan

x

x

x

x

x

-

-

x

x

9. Kuntsi, Tiina

-

x

x

x

-

x

-

x

x

10. Laine, Marko

---

---

---

---

---

-

-

-

-

11. Lehtonen, Kari (PLM 1.1.2018 alk.)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12. Leppänen, Sauli

-

x

x

x

-

---

---

---

---

13. Lounio, Tomi

---

---

---

---

---

---

x

-

-

14. Lukkala, Maikki (kokousten sihteeri)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15. Mahr, Leena

---

---

---

---

---

x

x

x

x

16. Maja, Titta

x

-

-

x

-

---

---

---

---

17. Mäki, Ari

-

-

-

-

x

---

---

---

---

13.6.
PK 6

12.9.
PK 7

17.10.
PK 8

14.11.
PK 9

12.12.
PK 10
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17.1.
PK 1

14.2.
PK 2

14.3.
PK 3

11.4.
PK 4

16.5.
PK 5

18. Peltoniemi, Hanna-Liisa (tal.hoit.)

---

---

---

---

---

x

x

-

-

19. Salo, Petri

---

---

---

---

---

x

x

x

x

20. Schneider, Riitta (vv 1.2.-30.6.)

--

--

--

--

--

-

-

-

-

21. Tavi, Sanna

---

---

---

---

---

---

x

x

x

22. Täyrynen, Timo

-

x

-

x

x

-

x

x

-

23. Uusi-Rauva, Sari

x

-

x

-

x

-

x

x

-

24. Wanner, Petri

x

x

x

-

x

x

x

-

x

Tapaamisia ja tapahtumia vuoden 2019 aikana
1. Tapaaminen AVS Markku Keinäsen kanssa, (Parikka ja Lehtonen), 8.1.
2. Kouvolan vierailu, (Lehtonen), aiheina virastoerän tavoitteet, UHVY on Kouvolan vaatimusten takana. 10.1.
3. Jukon tapaaminen, Parikka, Lehtonen ja Koivu) ja UH-Akavan ja YKA:sta henkilöitä, 17.1.
4. Neuvottelu kaksoisjäsenyydestä YKAn kanssa 24.1. (Parikka, Lehtonen, Lukkala)
5. Jukon ja YKAn yhteistapaaminen 25.1.
6. VES-paikallisneuvottelut käynnistyvät, 28.1.
7. Virastoeräneuvottelut (Parikka ja Lehtonen) – jatkuvat.
8. Historia-työryhmän kokous (Paavilainen, Parikka, Lehtonen, Harttila, Endèn ja Lukkala), 21.2.
9. ERAn tilaisuudet (Parikka, Täyrynen, Lehtonen ja Lukkala) 4.3. ja 8.3.
10. JUKO - UH-Akava - UHVY –tapaaminen (Parikka ja Lehtonen) 14.3.
11. Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät 12.-13.3. (Lehtonen).
12. UE-korvausryhmän kokous on 22.3. klo 8.00.
13. PLM-valmistautumiskokous 23.4. (Lehtonen)
14. Päivähoitotyöpaja 26.4. (Lehtonen)
15. Työpaja; UM:n käsittelyprosesseja epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tapauksissa 29.4. (Lehtonen)
16. Rambollin selvityksen toimeenpanoa (Parikka, Lehtonen)
17. Vakavan koulutusryhmä 6.5. (Lehtonen)
18. Tapaaminen Joonas Lehtipuu 7.5. videon teko, (Parikka, Lehtonen ja Lukkala)
19. Kehitysarvi 7.5. (Parikka, Lehtonen)
20. ERA ja UHVY, strategia-työn luovutus 8.5. (Parikka, Lehtonen, Täyrynen ja Lukkala)
21. Toimitilakatsaus 13.5. (Anna Pakkanen ym., senaatin ja VNH:n edustajia, Parikka, Lehtonen ja Lukkala)
22. Tapaaminen koskien ”häirintäselvitystä” 15.5. (AVS Puustinen, UH/Akava, Parikka ja Lehtonen)
23. Keskustelutilaisuus ministeriön työsuhteisten palvelussuhteen ehdoista 17.5. (Lehtonen)
24. Kutsu erityisvirkamiehille – keskustelutilaisuus 17.5. (Parikka, Lehtonen)
25. Tapaaminen tilitoimistossa 21.5. (Peltoniemi ja Lukkala + Tarja Lilleberg)
26. Historia-työryhmän kokous 22.5. (Paavolainen, Parikka, Endén, Harttila, Lehtonen ja Lukkala)
27. Verkkosivuston kick-off 22.5. (Parikka, Lehtonen, Lukkala, Täyrynen)
28. Kevätkokous 27.5.
29. Tilastoyhteistyö/Määräaikaisten palvelusuhteiden tarkastelu 28.5. (Lehtonen)
30. Luottamusmiesten kokous 29.5. (Lehtonen, Karpenko, Leskinen, Uusi-Rauva ja Lukkala)
31. PLM:n valmistautumiskokous 3.6. (Lehtonen, Parikka)
32. Valtion pääluottamusmiesten neuvottelupäivät 4.-6.6. (Lehtonen)
33. Päivähoitotyöpaja 7.6. (Lehtonen)
34. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman esittelyä henkilöstölle 7.6. (Parikka)
35. Kehitysarvi 7.6. (Parikka, Lehtonen)
36. Avainhaastattelut 7.6. (Parikka)
37. Haastatteluja tuleville kotisivuille, kesäk. (Parikka, Lehtonen, Lukkala + Ollakka, ERA)
38. Historia-toimikunnan kokous 18.6.
39. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen käsittelyä 15.8. (Kari Lehtonen)
40. YT-johtokunnan kokous, 16.8. (Lehtonen)
41. Vakavan henkilöstöpäivä 16.8. (Lukkala)
42. VAKAVA-koulutusryhmän seminaari 20.-21.8. (Lehtonen)
43. Yhteistapaaminen YKA:ssa 20.8. (Parikka)
44. UHVYn puhe SL-päivillä 21.8. (Parikka + Lehtonen)
45. Viestintätoimisto ERA:n tapaaminen 27.8. (Parikka, Salo ja Lukkala)
46. Videotuotanto (Joonas Lehtipuu) UHVYn juhlavuoteen 28.8. (Parikka, Lehtonen ja Lukkala)
47. Juhlasuunnittelua, tapaaminen Pörsissä 30.8. (Lehtonen ja Lukkala)
48. PLM-valmistautumiskokous 3.9. (Parikka), VN:n yhteisiä kysymyksiä
49. Viestintätoimisto ERA:n tapaaminen 4.9. (Parikka, Lehtonen ja Lukkala)
50. Torstai-aamun yhteistyöpalaverit 5.9. (Parikka, Lehtonen + UM hallinto),
aiheena Rambolin raportti ja suositusten käytäntöönpano
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51. UHVYn verkkosivusto 9.9. (Parikka, Lehtonen ja Lukkala sekä ERA)
52. Tapaaminen ministeri Haaviston kanssa 9.9. (Parikka, Lehtonen + UH/Akava)
53. YT-johtokunta 13.9. (Parikka ja Lehtonen)
54. Häirintäprosessin kehittäminen (Orasen työryhmä) 17.9. (Parikka ja Lehtonen)
55. Statian työvaliokunta 17.9. (Lukkala)
56. Outi Holopaisen (STU) tapaaminen 18.9. (Parikka ja Lehtonen)
57. Yhteistyöpalaveri hallinnon kanssa 19.9. (Parikka ja Lehtonen)
58. Minskin vierailu 18.-19.9. (Parikka, Haavisto-Koskinen, Lehtonen, Salo, Knaapila-Navarrete, Mahr,
Schneider ja Lukkala)
59. Tapaaminen Evershedsin kanssa 23.9. (Parikka ja Lehtonen ja Lukkala)
60. Yhteistapaaminen YKA:ssa 25.9. (Parikka ja Lehtonen)
61. Tapaaminen avs Pekka Puustisen kanssa 25.9. (Parikka ja Lehtonen)
62. Statian hallitus 7.10. (Lukkala)
63. Historiantoimikunta 7.10. (Parikka, Lehtonen ja Lukkala)
64. Yhteistyöpalaveri hallinnon kanssa 9.10. (Parikka ja Lehtonen)
65. AVA:n hallituksen kokous 9.10. (Lehtonen)
66. KPA:n osastokokous 10.10. (Lehtonen)
67. Tapaaminen min. avustaja Joel Linnainmäen kanssa 14.10. (Parikka ja Lehtonen)
68. Ammattiliitto Avan luottamusmiesten neuvottelupäivät Vantaalla 16.10., luottamusmiehet
69. YT-johtokunta 18.10. (Knaapila ja Lehtonen)
70. Vakavan koulutusryhmän kokous 22.10. (Lehtonen)
71. Strategia-palaveri, hallitus, Robert´s Coffee 22.10.
72. Halkulaisten lounas 23.10. (Marh ja Haavisto-Koskinen)
73. Kehitys-ARVI, 28.10. (Karpenko, Peltoniemi, Parikka ja Lehtonen)
74. PLM-valmistautumiskokous, 29.10. (Parikka ja Lehtonen)
75. Häirintäasioiden jatkotyö, 30.10 (Parikka ja Lehtonen)
76. Torstai-aamun yhteistyöpalaveri, Rambol, 31.10. (Parikka ja Lehtonen)
77. JUKOn valtionsektorin lakkopäällikkökoulutus; Lehtonen
78. Työttömyyskassojen koulutustilaisuus 6.11. (Lukkala)
79. Torstai-aamun yhteistyöpalaveri, Ramboll, 7.11. (Parikka ja Lehtonen)
80. Työsuojelutoimikunnan kokous, 8.11. (Lehtonen)
81. AVAn hallitusten seminaari 14.11. (Parikka, Lehtonen ja Salo)
82. UHVYn syyskokous (16 jäsentä, valtakirjoja 15 kpl)
83. Tasa-arvo ja yhdenvertaissuunnitelman käsittely 20.11. (Lehtonen)
84. UHVYn jäsennäytös ”Pieni Merenneito” Kaupunginteatteri (144 jäsentä)
85. Torstai-aamun yhteistyöpalaveri 21.11. (Parikka ja Lehtonen)
86. Statian hallitus 25.11. (Lukkala)
87. Tapaaminen ERA, Tarja Kopra 26.11. (Lukkala)
88. Määräaikaisten palvelussuhteiden tarkastelu hallinnon kanssa 26.11. (Lehtonen)
89. Kehitys-Arvi kokous 27.11. (Parikka, Koivu, Karpenko, Peltoniemi ja Lehtonen)
90. Pääluottamusmiehen neuvottelupäivät Tampereella 28.-29.11. (Lehtonen)
91. PLM-valmistautumiskokous 2.12. (Parikka ja Lehtonen)
92. Vakavan koulutusryhmän kokous 3.12. (Lehtonen)
93. Vuoden esimiehen julkistus Säätytalo 3.12. (Parikka ja Lukkala)
94. AVAn hallituksen kokous 4.12. (Parikka)
95. Torstai-aamun yhteistyöpalaveri 5.12. (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli)
96. Tapaaminen ministeri Haaviston kanssa 9.12. (Parikka, Salo, Koivu, Haavisto-Koskinen, Mahr ja Lehtonen)
97. Statian tarkastus 9.12. (Lukkala)
98. Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Jyväskylässä 10.-11.12. (Lehtonen)
99. Historiaryhmän kokous 11.12. (Parikka, Lukkala, Paavilainen, Harttila ja Endén)
100.
Neuvottelu Era Content Oy:n kanssa, Parikka, Lehtonen ja Lukkala (viestintäkampanja) 12.12.
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UHVYn jäsenistölle vuonna 2019 lähetettyjä tiedotteita

Vuoden 2019 kulttuurisetelit ja elokuvaliput
UHVYn kannanotto kotilomien maksamisesta
Minäkin olen kuullut härskejä kommentteja – Häirintä on puhdistettava työelämästä!
FW: UHVYn kommentit häirintäselvityksen raporttiin
UHVY vaatii päivähoitokorvausten täysremonttia
UHVYn kannanotto hallintojohtajan nimittämisestä paneeli- ja pisteytysmenetelmällä
KUTSU: UHVYn kevätkokous 27.5.2019 klo 16.00
FW: Vapaita Rukaviikkoja tarjolla
Muistutus KUTSU UHVYn kevätkokoukseen
Terveiset UHVYn kevätkokouksesta
Puheenjohtajan kesäkirje
Vuoden 2019 kulttuurisetelit ja elokuvaliput elokuussa
UHVYn pj Juha Parikan puhe SL-päivillä 21.8.2019
Jäsenlippuja Pieni Merenneito -musikaaliin
v. 2020 UHVYn kalenteri
Kutsu UHVYn syyskokoukseen 18.11.2019
UHVYn uusi jäsenetu Katajanokan kuntosaliin ja kooste eduista
UHVY vaatii selkeitä siirtokriteerejä
Luottamusmiesten valinta kaudelle 2020 - 2021
UHVY: Kenestä vuoden 2019 esimies
Muistutuskutsu UHVYn syyskokoukseen
Muistutus: Kenestä vuoden 2019 esimies hakemukset viim. 22.11.
UHVY: Avoin kirje ulkoministeri Pekka Haavistolle siirtokriteereistä
Pia Stjernvall - vuoden esimies 2019
Pj-kirje konsulipäällikkö Tuomisen tapauksesta
UHVY KUTSUU JÄSENIÄ EHDOKKAIKSI TYÖSUOJELUVAALEIHIN
KUTSU: UHVY ry:n jouluglögeille
Smartumit ja LEFFAliput vuodelle 2020

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.UHVY.fi
www.facebook.com/UHVYry
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