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1 UHVYn edunvalvontaa 2020 
 
 

Toimintavuosi 2020 oli poikkeuksellisen intensiivisen edunvalvonnan aikaa. Kertomusvuoden keväällä 

puhjennut koronakriisi leimasi koko toimintavuotta.  

UHVYn 50-vuotishistoria ”Yhteistyötä ja yhteentörmäyksiä” valmistui aikataulussa keväällä 2020 ja se jul-

kistettiin syyskauden alkaessa. Keskeisintä oli vaikuttaminen koronakriisin henkilöstövaikutuksiin, UM:n 

toimintakulttuurin muuttamiseen ja uudistamiseen, toimitilakysymykseen, UE-korvausjärjestelmän koko-

naisvaltaiseen uudistamiseen sekä asiantuntijaurapolun luomiseen yli 300 erityisvirkamiehen corpuksesta.  

Koko toimintavuotta leimasi myös ministeriön 2019 syksyllä käynnistämän konsulipäällikkö Tuomisen pak-

kosiirtoyritykseen liittyvät tutkinnat ja selvittely mediaa myöten. 

Konsulttiyhtiö Rambollin koko UH:ta koskevan häirintäsel-

vityksen vuodelta 2019 toimintasuosituksia käsiteltiin ker-

tomusvuoden aikana yhteistyössä hallinnon kanssa.  

Edunvalvonnan muissa asiakysymyksissä UHVY vaikutti 

UE-korvausten uudistamistyön käynnistämiseen sekä 

palkkausjärjestelmään TVES-neuvotteluissa. UHVY jatkoi 

siirtojärjestelmän kehittämiseksi tekemänsä paneeli- ja 

pisteytysjärjestelmäaloitteen ajamista.  

UHVYn brändin ja strategian sekä uuden nettisivuston 

UHVY.fi:n kehitystyötä jatkettiin yhteistyössä ERA Con-

tentin kanssa. UHVYn 50-vuotisjuhlien valmistelut jatkui-

vat intensiivisesti. Juhlapaikaksi valikoitui ravintola Pörssi 

ja ajankohdaksi toukokuu 2020, mutta koronatilanteen 

vuoksi juhlat jouduttiin siirtämään, aluksi syyskaudeksi 

2020, mutta lopulta vuodelle 2021 koronakriisin jatkuessa 

vaikeana. 

Kyseessä oli neljäs jäsenyysvuosi Akava-yhteisössä. Jä-

senyys Akavassa, sen neuvottelujärjestössä JUKOssa 

sekä akavalaisessa yhteisliitossamme Ammattiliitto AVA 

ry:ssä vakiintuivat entisestään. Akavan kanssa käynnistet-

tiin vaikuttamishankkeen suunnittelutyö. 

Erityisen tyytyväinen UHVY on ollut jatkuvasti syventy-

neestä yhteistyöstä JUKOn kanssa sekä hedelmällisestä 

Keväällä maaliskuussa kadut ja liikenne hiljenivät myös 
Katajanokalla ihmisten siirtyessä etätöihin. 
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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.   

 

Koronakriisiä hoidettiin läpi toimintavuoden 

Keväällä leimahtaneen koronakriisin aiheuttamia asioita UH:ssa hoidettiin aluksi kerran viikossa pidetyissä 

ylimääräisissä YT-johtokunnan kokouksissa. Syyskaudella YT-johtokunta kokoontui tavanomaisemmalla 

tahdilla. Työ oli erittäin intensiivistä, mikä ei ole välttämättä nä-

kynyt yhdistyksemme jäsenistölle. Toisaalta ilman jäsen-

temme aktiivisuutta emme olisi voineet tunnistaa ja tarttua oi-

keisiin ongelmiin.  

UHVYä, kuten myös monia muita, huoletti erityisesti henkilö-

kunnan jaksaminen ja asia nostettiinkin jokaisessa YT-ko-

kouksessa esille. Neuvottelimme hallinnon kanssa ohjeistuk-

sista eri tilanteisiin ja varmistimme, että kaikki toimii virkaehto-

sopimuksen mukaisesti poikkeustilanteesta huolimatta. Erityi-

sesti päätoiminen pääluottamusmies Kari Lehtonen ansioitui 

henkilökunnan ja UHVYn jäsenistön edunvalvonnassa ko-

ronakriisin vaikutusten hoitamisessa.  Lehtonen hoiti asioita 

myös työsuojeluvaltuutetun roolissaan. 

UHVYlle syntyi käsitys, että hallinto kuunteli henkilöstöjärjes-

töjä ja otti näkökulmiamme huomioon aidosti, mikä oli erin-

omainen asia. Esillä olivat ylityöt ja varallaolomääräykset, lo-

mat ja kotilomamatkat, syksyn siirtokierros sekä muita ohjeis-

tuksia. Käytännön esimerkkinä todettakoon, että esimerkiksi 

karenssin osalta hallinnon tulkinta oli aluksi, että Suomeen palattaessa kahden viikon karanteeni olisi lo-

maa, mutta UHVY sai käännettyä sen mahdollisuudeksi työskennellä etänä. Se olikin oikea ratkaisu jak-

samisen näkökulmasta. Toinen esimerkki on varallaolosta, jota joissakin edustustoissa yritettiin saattaa 

koskemaan koko lähetettyä henkilökuntaa ilman korvauksia 24/7. 

 

UE-korvaukset ja puolisoiden asema 

Koronakriisistä huolimatta kertomusvuonna lähti käyntiin kaksi vahvaa ja erittäin tärkeää uudistusta. Mo-

lemmat ovat jo pitkään olleet UHVYn tavoitteena. Kyseessä ovat UE-korvausuudistus sekä asiantunti-

jaurapolun luominen. Molemmissa yhteistyö hallinnon kanssa käynnistyi rakentavasti. Intressimme ovat 

yhteneväiset, ja niistä päällimmäisenä huolenaiheena on rotaation toimivuus.  

UE-korvauksissa UHVYn keskeisin tavoite on taata edustustoissa palvelemisen taloudellinen mielekkyys 

ja uudistaa nykyistä järjestelmää niin, että se palkitsee ja edistää siirtohalukkuutta.  

Puolisoiden osittaista, aikanaan suurena voittona saavutettua lakisääteistä eläkekompensaatiota muutet-

tiin parempaan suuntaan. Uusi korvaustaso astui voimaan kertomusvuoden päätteeksi 1.1.2021 alkaen. 

UHVY kannatti ja tuki esitystä eduskunnan hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa ja piti sitä mer-

kittävänä edistysaskeleena ulkoasiainhallinnon puolisoiden aseman kohentamisessa vastaamaan nyky-

ajan vaatimuksia. 

Puolisoiden eläketurvan parantaminen myös lisää ulkoasiainhallinnon kiinnostavuutta ja vetovoimaa työ-

paikkana, jonka korvauskäytännöt mahdollistavat puolisoiden siirtymisen virkamiehen mukana Suomen ja 

asemamaiden välillä. 

Korona-tautiin liittyvät aiheet hallitsivat yhteiskun-
nan keskustelua läpi vuoden. Loppuvuodesta tape-
tilla oli myös USA:n vaalit. 
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Jatkossa on selvitettävä, millä tavoin puolison palkasta ja omasta työurasta luopumisen menetyksiä voi-

daan kompensoida. Normaalin 40-vuotisen virkamiehen työuran aikana noin 20 vuotta kuluu ulkomaan-

edustuksessa. Tämä aika on asemamaahan siirtyvälle puolisolle lähtökohtaisesti palkatonta (ns. puoliso-

korotus ei ole puolisolle suunnattua palkkarahaa) ja ajalta kertyy nyt tämän kyseessä olevankin uudistuk-

sen kautta vain osittainen eläkekorvaus – puhumattakaan siitä, ettei työuran menetystä voida nykymene-

telmin millään lailla korvata. Puolison siirtymisen virkamiehen mukana ulkomaanedustukseen tulisikin kai-

kilta lisäkuluiltaan tulla kiinteäksi ja täysimääräiseksi osaksi uudistamisen ja modernisoinnin kohteena ole-

vaa UE-korvausjärjestelmää. Oma ulottuvuutensa on kahdenväliset sopimukset puolisoiden työlupaoi-

keuksista, joihin tulisi panostaa nykyistä enemmän. 

Ulkomaanedustuksen erityiskorvauksissa UHVY lähtee siitä, että ne ovat oleellinen osa työstämme saa-

tavaa rahallista korvausta. UHVYn ajamat aloitteet UE-korvausten kokonaisvaltaisesta uudistamisesta 

ovat rakentavassa mielessä tehtyjä ja niillä pyritään parantamaan rotaatiojärjestelmän toimivuutta ja siir-

tohalukkuuden lisäämistä ml. erityisesti se näkökulma, että UE:ssa palveluun on liityttävä vahva taloudel-

linen kannustin.  

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 asun-

tokorvaukset, jotka edellyttäisivät muutoksia ja korvauskorotuksia, joilla riittävä asumis- ja turvallisuustaso 

voidaan toteuttaa. Pitää myös toteuttaa asettautumiskorvauksen palauttaminen UE-korvausten keinovali-

koimaan, mikä helpottaisi merkittävällä tavalla uusiin olosuhteisiin asettautumisesta aiheutuvia kuluja sekä 

UE:ssa että paluun yhteydessä kotimaahan.  

Näin ollen UHVY piti kertomusvuonna esille tulleita UE-korvausten muutoksia riittämättömänä vastaamaan 

niihin tarpeisiin ja lisäkuluihin, joita ulkoasiainhallinnon henkilökunnalle aiheutuu palvelusta suurlähetys-

töissä. Säästöt aiheuttavat haittaa henkilöstön jaksamiselle ja työhyvinvoinnille.  

Tärkeää on myös UE-korvauslautakunnan palauttaminen, jossa henkilöstö saisi oman äänensä kuuluviin 

korvauksista ja niiden tasoista päätettäessä.  

 

Asiantuntijauraa rakentamassa 

Asiantuntijauran kehitystyön tavoitteena on, että se kiteytyy vuoden 2021 aikana työryhmän mietintöön ja 

siitä johdettujen päätelmien toteuttamiseen. Kokouksia pidettiin jo kertomusvuonna ja lähetekeskustelu 

AVS-PAL:in johdolla käytiin. Myös ulkoministeri Haavisto tavattiin asian tiimoilta. 

Tavoitteena on luoda erityisvirkamiehille tasavertainen urapolku, jossa osaaminen ja meriitit huomioitaisiin 

nykyistä paremmin. Erityisen tärkeää on, että nykyinen läpinäkymättömyys vaihtuu avoimuudeksi, jossa 

valintaperusteet, kriteerit ja siirtyminen ura-alueiden välillä olisivat selkeät. Harkittavaksi tulee niin sanotun 

kakkos-kavakun järjestäminen puolustushallinnon esimerkkien mukaan. On erittäin tärkeää, että asiantun-

tijaura on auki sekä hallintouralaisille että diplomaattiuran virkamiehille, jotka eivät enää halua olla rotaa-

tiojärjestelmässä mukana. 

Aina yhtä kiinnostavista ja mieliä kuohuttavista titteleistäkin UHVY teki ehdotuksen, jossa nykyiset täysin 

vanhentuneet tarkastajan ja ylitarkastajan nimikkeet korvataan uudella kolmiportaisella nimikkeistöllä asi-

antuntija – erityisasiantuntija – johtava asiantuntija. 
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Konsulipäällikkö Tuomisen tapaus  

Ulkoministeri Haaviston yritys siirtää ministe-

riön konsulipäällikkö Tuominen pois tehtäväs-

tään tuli julki vuoden 2019 lopussa asian nous-

tua esille median uutisoimana. Kuvassa ilta-

päivälehden otsikointia.  

Kun keskeisessä asemassa olevan osasto-

päällikön asemaa horjutettiin, henkilöstö oli 

syystäkin huolissaan. Tapaus ja tiedon puute 

herättivät henkilöstön parissa melkoista ihmet-

telyä ja epätietoa. Huolia ja kysymyksiä oli pal-

jon, eikä niihin saatu kunnolla vastauksia 

myöskään kertomusvuoden 2020 aikana. 

UHVYn lähtökohta tässä asiassa on ollut vir-

kamiehen aseman ja oikeusturvan puolustami-

nen sekä siirtymisvelvollisuuden tulkinnat (siirty-

mävelvollisuuden periaatteen käyttäminen Tuo-

misen yritetyn pakkosiirron perusteena). Tästä näkökulmasta UHVY päätti tehdä keskusliittotasolla aloit-

teen, joka johti Akavan kummiliittomme YKAn oikeuskanslerille tekemään kanteluun, jonka keskiössä oli 

ulkoministeriön konsulipäällikkö Tuomiseen kohdistamien toimien lainmukaisuus. Tästä kantelusta ei 

saatu ratkaisua kertomusvuoden kuluessa, vaan se siirtyi vuoden 2021 puolelle. UHVY halusi saada sel-

ville toimivatko ulkoministeri ja ministeriön ylin virkamiesjohto asian- ja lainmukaisesti, kun ministeriön vir-

kamiestä yritettiin siirtää pois konsulipäällikön tehtävästä. UHVYn kantelu koski siirtymisvelvollisuutta, 

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 yhteis-

toiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (1233/2013) 15§ pykälä.  

Tapahtumista syntyi myös ulkoministeri Pekka Haavistoa koskeva ministerivastuuasia. Haavisto-tapaus 

on ollut erittäin poikkeuksellinen, eikä vastaavaa ole aiemmin UM:n historiassa koettu. Myös talon ylimmän 

virkamiesjohdon toimet olivat poliisitutkinnassa. Rikossyytteitä ei kuitenkaan nostettu. 

  

Perustuslakivaliokunnan päätös toi esiin harmaan alueen 

Konsulipäällikköön kohdistettujen toimenpiteiden synnyttämä ministerivastuuasia sai ratkaisunsa edus-

kunnan perustuslakivaliokunnassa kertomusvuoden joulukuussa. Perustuslakivaliokunnan päätöksessä 

ministeri Haaviston todettiin rikkoneen lakia virkatoimessaan, eikä tekoa perustuslakivaliokunnan mukaan 

voida pitää vähäisenä. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö nosti samalla esiin ministerien toimivaltaan liittyvän harmaan alueen. 

Valiokunta katsoi, että Haaviston toiminta oli lainvastaista eikä hänen menettelynsä moitittavuutta voida 

pitää vähäisenä, mutta syytekynnys ei kuitenkaan ylittynyt. Ratkaisu jäi siis välitilaan, koska tuomioistui-

men päätöstä ei ole mahdollista saada. Uhkana on, että eri mieltä olevia virkamiehiä aletaan kohdella 

omavaltaisesti laajemminkin, eikä ainoastaan meidän ministeriössämme. Korkeatasoinen ja riippumaton 

virkavastuun velvoittama virkamieskunta on ollut Suomen keskeisiä vahvuuksiamme. Hyvä hallinto ei voi 

missään olosuhteissa perustua poliittisen johdon mielivaltaan. 

Virkamiesten oikeusturvan kannalta on erittäin ongelmallista, jos ministeri voi siirrellä virkamiehiä tehtä-

västä toiseen tietäen, että oikeudellisten seuraamusten uhkaa ei ole. Voivatko ministerit PeV:n päätöksen 

mukaisesti huoletta rikkoa lakia ja toimia lainvastaisesti suhteessa virkamiehiin ilman vaaraa syytteestä, 

kun virkamies puolestaan on sidottu virkavastuuseensa?  

Iltasanomien otsikointia, Pasi Tuominen ja ulkoministeri Pekka 
Haavisto 
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Siirtymisvelvollisuus on siirtymistä Helsingin ja asemapaikkojen välillä 

UHVYn näkemys asiasta on, ettei siirtymisvelvollisuutta saa käyttää väärin, eikä se ole rangaistus. Milloin-

kaan aiemmin ei ole ollut puhettakaan, että ulkoasiainhallintolaissa säädetty siirtymisvelvollisuus tarkoit-

taisi muuta kuin siirtymistä ministeriön ja ulkomaanedustuksen välillä. Entinen UM:n valtiosihteeri Pertti 

Torstila antoi asiasta painavan lausunnon perustuslakivaliokunnalle. Sen sisältö vastasi myös UHVYn kä-

sitystä siirtymävelvollisuuden tarkoituksesta. Samasta asiasta entinen oikeuskansleri Jonkka totesi perus-

tuslakivaliokunnalle:” Tuomisen siirtohanke oli tasapuolisuuden periaatteen vastainen. Näin siksi, että ai-

kaisemmin siirtoja ei vastaavilla perusteilla oltu tehty.” 

Tätä velvollisuutta pyrittiin tosiasiallisesti käyttämään konsulipäällikkö Tuomisen rankaisemiseen ja vie-

läpä tilanteessa, jossa valtioneuvosto oli pari kuukautta aikaisemmin nimittänyt Tuomisen uudelle kau-

delle. Siirtymävelvollisuus ei voi olla rankaisukeino tai tehtävämääräysten peruste ylipäätään. Jos tulkinta 

siirtymisvelvollisuudesta muuttuisi sellaiseksi, että virkamiehiä voidaan siirrellä ministeriössä mielivaltai-

sesti tehtävästä toiseen, se myös tarkoittaisi ulkoasiainhallinnon virkamiesten saattamista täysin eriarvoi-

seen asemaan valtioneuvoston muun virkamieskunnan kanssa. Tätä UHVY ei voi hyväksyä. 

 

Lasten päivähoito ulkomailla saatiin Suomen maksujen tasolle  2020 

Intensiivisen edunvalvonnan seurauksena elokuusta 2020 alkaen omavastuu lasten päivähoidosta UE:ssa 

on enää 217 euroa kuussa. Uudistus oli pitkäjänteisen työn tulos ja sinnikäs edunvalvontatyö kannatti. 

Ilman työntekijöiden omaa panosta muutosta ei olisi tullut. Pitkäjänteisellä, kollektiivisella edunvalvonta-

työllä 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. 

Tavoitteena oli tasa-arvoinen korvausmalli, niin että perheelliset virkamiehet voivat tasavertaisesti hakea 

kaikkiin asemapaikkoihin. Tämä tavoite toteutui. 

 

Toimitilauudistukseen vaikuttaminen koko toimintavuoden ajan 

UHVY seurasi tarkkaan UM:n toimitilahankkeen edistymistä henkilöstön siirtyessä takaisin Merikasarmille 

vuonna 2021. UHVY on kannattanut uudenaikaisia ja käyttökelpoisia toimitiloja, jotka palvelevat tehok-

kaasti Suomen ulkopolitiikan tekemistä. Näin ollen Uhvy on suhtautunut myönteisesti siihen, että UM:n 

henkilöstö saa uudet modernit työtilat Merikasarmille.  

Tilojen on kuitenkin vastattava uudistuneiden työtapojen- ja menetelmien tarpeeseen. Erityisesti on huo-

mioitava paikkariippumattoman työnteon vaatimukset sekä merkittävästi lisääntyneiden Skype- ja Teams-

kokousten aiheuttamat vaatimukset häiriöttömistä työtiloista, joissa työntekijät voivat osallistua virtuaaliko-

kouksiin ja –neuvotteluihin häiritsemättä avotiloissa toisia ja tulematta itse häirityksi naapurien hälinästä. 

Tilojen tulee olla suunniteltu joustaviksi, siten etteivät jatkossa tarvittavat muutostyöt muodostu kohtuutto-

man kalliiksi.  

UHVY tähdensi, että työskentelykulttuurin ja asenteiden on muututtava uusien tilojen mukana. UHVY jatkoi 

linjallaan, että on varottava tilojen hierarkisoitumista päätetyistä käytännöistä kohti vain harvojen ja valit-

tujen työhuoneita tai muita erikoisjärjestelyitä, joissa erillisiä työhuoneita jaetaan kyseenalaisin perusteluin 

valtaosan henkilökunnasta joutuessa tyytymään monitoimitiloihin. Ns. esimieshuoneet eivät voi tulla ky-

seeseen monitoimitilakulttuurissa. 

UHVYn tavoite on ollut henkilökunnan toimintaedellytykset toteuttava Merikasarmi, jossa tehdään menes-

tyvää Suomen ulkopolitiikkaa ja jossa henkilöstöllämme on mahdollisuus tehdä tulosta sellaisessa ympä-

ristössä, joka näitä tavoitteita tukee. Kun nykyteknologia mahdollistaa työn tekemisen missä hyvänsä – 
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toimistolla, kotona tai muissa tiloissa, jotka työprofiiliin ja tarpeisiin kulloinkin sopivat – UHVY jatkoi minis-

teriön kannustamista siirtymään paikkariippumattomaan työhön mahdollisimman pian. Sallimalla työnteki-

jöiden päättää, mistä ja milloin he työnsä tekevät, UM edistää työhyvinvointia ja antaa työntekijöille mah-

dollisuuden sovittaa paremmin yhteen yksityiselämä ja työ. Kyseessä on myös kilpailukykyelementti työn-

antajien kilpaillessa keskenään parhaasta asiantuntijatyövoimasta. 

 

Paneeli- ja pisteytysjärjestelmä; siirtokriteereihin vaikuttamista jatkettiin 

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 motivaa-

tiota ja työhyvinvointia sekä lisäävät luottamusta rotaatiojärjestelmään.  

UHVY jatkoi lobbaamista nimitysten ja siirtojen transparenssin kehittämiseksi. Tehtävänmääräysten te-

hostamiseksi ja käytännön prosessien parantamiseksi UHVY on tehnyt aloitteen paneeli- ja pisteytysjär-

jestelmään siirtymisestä, joka tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pikaisesti. Vain onnistunut siirtosuun-

nittelu tuottaa joustavan ja tuloksellisen virkamiesten ja heidän vaihtuvien tehtäviensä kokonaisuuden.  

UHVY katsoo, 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, UE-ko-

kemusta, 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 jätämme vanhat epäluottamusta aiheuttavat opaakit menetelmät ja siirrymme nykyaikaiseen 

paneeli- ja pisteytysjärjestelmään, joka on toteutettu useissa Suomen verrokkimaiden ulkoasiainhallin-

noissa. 

Edunvalvonta ja yhteistoiminta (YT) 

Vuoden 2020 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 AVA-

vastuullisena.  

Yksilökohtainen edunvalvonta ja lakimiesneuvonta jatkuivat JUKOn ja YKAn asiantuntijoiden, UHVYn hal-

lituksen ja UHVYn luottamusmiesverkoston yhteistyönä. Ay-lakimiespalvelu jatkui yhteistyössä helsinkiläi-

sen asianajotoimisto Evershedsin kanssa, jossa on työoikeuteen erikoistunut lakimiestiimi. Ay-lakimiestii-

min kontaktointi tapahtuu puheenjohtajan ja PLM:n kautta.  

UHVY osallistui AVAn hallituksen ja työryhmien kokouksiin kertomusvuoden aikana sekä Akavan liittoko-

koukseen, sekä UM:n YT-johtokunnan jokaiseen kokoukseen, joita pidettiin 19 kertaa.  

UHVYn esille nostamia asioita olivat mm. UE-korvaukset, asiantuntijaurapolun luominen, häirintäasiat, 

siirtymisvelvollisuus, 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 henkilöstö-

suunnitelman tekoon yhdessä hallinnon kanssa sekä siirtokriteerit-askiohjeistuksen laatimiseen.  

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 valmis-
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teluun 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 henkilös-

töpoliittisia linjauksia ja yhteisiä palveluita. Lehtonen ja Parikka osallistuivat myös YTR:n kokoukseen JU-

KOn 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.  

Säännöllisiä yhteistoimintapalavereita pidettiin noin kerran kuussa asialistan käsittäessä koko edunval-

vonnan kirjon. Edustajina olivat Juha Parikka ja Kari Lehtonen. 

UHVY on Akava-yhteisössä talo- ja toimialakohtainen järjestö. Työskentely ulkoasiainhallinnossa yhdistää 

UH:n virkamiehet ura-alueista ja tutkinnoista riippumatta koko ulkoasiainhallinnon kattavaksi henkilöstö-

järjestöksi. 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 mää-

ritellään yhteistyön reunaehdot, kuten mahdolliset kaksoisjäsenyydet ja pelisäännöt koskien mm. jäsen-

hankintaa. 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 luottamus-

miestoiminnan kanssa.  

 

TVES-neuvottelut  

Tarkentavat virkaehtosopimusneuvottelut käytiin loppuvuodesta 2020. UHVYn tavoitteena oli panostami-

nen keskiuran palkkarakenteeseen sekä hallintouran alempiin vaatiluokkiin. UHVYn, UH-Akavan ja hallin-

non välisissä neuvotteluissa saavutettiin yksimielisyys ja neuvottelutulos, joka tuli valtiovarainministeriön 

hyväksymäksi. Näin ollen vuoden 2021 virastoerä kohdennettiin UHVYn tavoitteiden mukaisesti UPJ-palk-

kausjärjestelmän asiantuntijatehtäviin 9A – 12A sekä hallintouran tehtäviin 5B-7A.  

Lomavuoden 2020 matkapäivät voi ansaita käymällä lo-

mavuoden 2020 lomalla Suomessa vielä 1.1.-30.4.2021  

Vuosittaisten TAKE-keskustelujen aikana ehdotetut 

muutokset tehtävän vaativuusluokkiin tulevat voimaan 

1.5.  

HALKU–kurssilaisten henkilökohtaisen työsuorituksen 

taso on neljä koko HALKU–kurssin ajan, mikä vastaa 

KAVAKU-kurssilaisen kirjausta. 

YT-TVES:ssä olevat maininnat työsuojelun 1. varaval-

tuutetun ja JUKOn varapääluottamusmiehen kk-palkki-

oista poistetaan. 

 
 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn halli-
tus hyväksyi valtion uuden virka- ja työehtosopimuksen 
ajalle 1.4.2020–28.2.2022. Yli 70 000 valtion työntekijää 
sai uuden virka- ja työehtosopimuksen – kiky-tunnit pois-
tuvat, palkankorotukset olivat yleisen linjan mukaisia. 
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2 Yhteistyökumppanit 
 
Ammattiliitto AVA ry 

Ammattiliitto Ava ry:hyn kuuluu UHVYn lisäksi Verovirkailijain Liitto ry ja 

Tullivirkamiesliitto ry. Ava perustettiin vuoden 2017 keväällä, pääasialli-

sena tehtävänään aluksi oli liittyminen AKAVAan. 

Avan jäsenliittojen virastokohtainen edunvalvonta ja toiminta tapahtui toimin-
tavuonna sen jäsenliitoissa.  Akavan hallituksen kokouksiin ja seminaareihin 
on osallistuttu puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Avan edustajat ovat osallistuneet 
Akavan sekä kevät-  että syysliittokokouksiin.  
 
Pääluottamusmiehillä on ollut yhteisiä tapaamisia, joissa on käyty keskustelua ajankohtaisista jäsenliitto-
jen edunvalvontakysymyksistä. Pääluottamusmiehet ovat osallistuneet JUKOn pääluottamusmieskoulu-
tukseen. Liittojen luottamusmiehiä on osallistunut JUKOn luottamusmiesten peruskurssille ja Vakavan 
luottamusmieskurssille. Jäsenliittojen toimihenkilöt ja puheenjohtajat ovat osallistuneet mahdollisuuksien 
mukaan erilaisiin Akava-yhteisön tilaisuuksiin kuten koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.  
 
Ammattiliitto Ava osallistui Akavan ja 4H järjestämään Taimiteko-hankkeeseen. Hankkeessa istutettiin 
Kärsämäelle 9000 kpl:tta puuntaimia ja samalla työllistettiin nuoria. Istutukset tehtiin Silosaaren vanhalle 
turvetuotantoalueelle. Istutetun metsän, jonka pinta-ala on 4,6 hehtaaria, nimeksi tuli Akava-metsä. Taimia 
istuttivat suomalaiset nuoret, joille monelle tämä kesätyö oli ensimmäinen kosketus työelämään. Yhteiset 
luottamusmiespäivät ja avalaisten liittojen hallitusten yhteistilaisuus peruuntuivat. 
 
Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana vuosikokouksen (11.2.2020) lisäksi 9 kertaa. Em. kokousten lisäksi 
pidettiin yksi sähköpostikokous.  Jos hallituksen varsinainen jäsen ei päässyt paikalle, kokoukseen osal-
listui hänen varajäsenensä. Hallituksen jäsenet: 
 
Jari Nieminen, puheenjohtaja  
Arto Lamberg, varapuheenjohtaja (varajäsen Patrik Aarnio, VeroVL)) 
Juha Parikka, varapuheenjohtaja (varajäsen Kari Lehtonen, UHVY)  
Inkeri Ruokolainen (varajäsen Riitta Ukskoski, VeroVL)  
Outi Hyytinen (varajäsen Katja Mikkola, TVML) 
 
 
 
AVAn jäsenyydet ja edustukset  
 
Akava ry  
Akavan hallitus Arto Lamberg ja Jari Nieminen, varaedustaja  
Kevätliittokokous (25.8.2020) Jari Nieminen ja Arto Lamberg  
Syysliittokokous (etäkokous 24.11.2020) Jari Nieminen ja Juha Parikka   
 
JUKO ry  
Valtion neuvottelukunta Arto Lamberg ja Jari Nieminen, varaedustaja  
Turvallisuusjaosto Jari Nieminen ja Rainer Lindholm varaedustaja 
Valtion keskuslakkotoimikunta Jari Nieminen ja Arto Lamberg  
 
Vakava ry  
Vakavan hallitus Arto Lamberg ja Jari Nieminen, varajäsen  
Vakavan valtioryhmä Arto Lamberg ja Jari Nieminen, varajäsen  
Vakavan koulutusryhmä Kari Lehtonen  
Vakavan tiedotusryhmä Annika Salmenlinna 

 

1.1.2020 jäsentilastojen mukaan Avan jäsenliittojen kokonaisjäsenmäärä oli 5054, joista maksavia jäseniä 
oli 3751, jakautuen seuraavasti: Verovirkailijain Liitto 2430, Tullivirkamiesliitto 650 ja Ulkoasianhallinnon 
virkailijayhdistys 671. 
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Akava vuonna 2020 

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja historiallinen. Koronapandemia vaikutti monin tavoin yhteiskuntaan ja 
työelämään. Akavan toiminnan painopiste oli edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa. Suunnitelmallisen vai-
kuttamisen rinnalla tarvittiin joustavuutta ja ketteryyttä.  
  
Työmarkkinajärjestöt olivat aktiivisia, kun maaliskuussa tarvittiin toimia työllisyyden, toimeentulon ja yritys-
toiminnan turvaamiseksi. Akavan aloitteesta aloitettiin työ, jossa määräaikaisesti muutettiin työ- ja sosiaa-
liturvalainsäädäntöä. Akuutissa tilanteessa tehtiin ehdotuksia kriisistä selviytymisestä ja kriisistä ulos-
pääsystä. Akava teki jo toukokuussa kannanottonsa jälleenrakentamistoimista ja kesäkuussa hallitusoh-
jelman muutostarpeista. Näiden ehdotusten ja muidenkin tavoitteena oli vahvistaa työllisyyden ja kasvun 
edellytyksiä. 
 
Viestintä ja tiedontuotanto (Akava Works) tukivat Akavan vaikuttamistyötä. Akava Worksin toimintaa kehi-
tettiin edelleen, jotta Akavan asema tutkittuun tietoon pohjautuvana yhteiskunnallisena vaikuttajana vah-
vistuisi. 
 
Yhteisölliset hankkeet vakiintuivat Akavan vaikuttamisen ja viestinnän yhteisenä toimintamuotona. Vuoden 
aikana tehtiin kaksi hanketta, joista toisella hankkeella edistettiin järjestäytymistä. Toinen, ”Osaamisesta 
kasvua” -hanke korosti, että Suomi nousee koronan aiheuttamasta talouskriisistä panostamalla erityisesti 
osaamiseen. 
 
Akavan liittokokoukset jouduttiin toteuttamaan suunnitellusta poiketen. 
Toukokuun liittokokous pystyttiin pitämään vasta elokuussa. Syysliitto-
kokous toteutettiin etäyhteyksin. 
 
Akavan liittokokouksissa tehtiin merkittäviä päätöksiä. Puheenjohtaja 
Sture Fjäder valittiin elokuussa uudelle jatkokaudelle. Marraskuussa 
Akavalle hyväksyttiin uusi strategian vuosiksi 2021-2025. 
 

Yhteistyö Akavan kanssa 

Akavan puheenjohtajan kanssa käynnistettiin yhteistyö vaikuttamishankkeen toteuttamiseksi, jonka koh-

teena ovat VM ja poliittiset päättäjät.  Sisältönä ovat UE-korvausjärjestelmän uudistaminen ja asiantunti-

jaurapolun luominen erityisvirkamiesten corpuksesta. 
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Statiasta työttömyyskassa Aariaksi 

UHVYn jäsenet ovat perinteisesti kuuluneet työttömyyskassa Statiaan – näin oli jo Pardian aikana. Kun 
UHVY liittyi Akavaan vuonna 2017, niin tällöin jäsenyyttä jatkettiin kuitenkin Statiassa.  
 
Työttömyyskassa Statia, Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK ja JATTK-työttömyyskassa kävi-
vät yhdistymisneuvotteluja koko vuoden. Neuvottelut tulivat päätökseensä vuoden lopussa ja tuloksena oli 
kolmen kassan yhdistyminen yhdeksi, joka aloitti toimintansa 1.1.2021 nimellä Aaria. Maikki Lukkala oli 
Statian hallituksen jäsenenä edelleen koko toimintavuoden ajan. Hallituskausi, kuten koko Statiankin ole-
massaolo, päättyivät vuoden lopussa. UHVYn jäsenet siirtyivät automaattisesti työttömyyskassa Aarian 
jäseniksi. 
 
 
 

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

 
 

 

Vakava on akavalaisten ammattiliittojen yhteenliittymä, varsinkin liittojen, joissa on pal-
jon valtion työntekijöitä. Jäsenliitot saavat enemmän edustuksia ja vaikutuskanavia Aka-
vaan 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 2020 lopussa 683 jäsentä, joista 26 erityisjäsenmaksun maksavaa ja 28 eläke-
läisjäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 30 ja eroja oli 35 kpl (suurin osa jäi eläkkeelle). Jäsenistöstä 
73 % on naisia ja miehiä 27 %, noin 3 henkilöä oli työttömänä toimintavuoden aikana. Jäsenistä noin 
neljäsosa työskenteli UE:ssä.  
 
Jäsenten ikäjakauma: 40-vuotiaita tai alle on 14 %, 41-50–vuotiaita on 21 %, 51-60–vuotiaita on 35 %, yli 
61–vuotiaita on 30 % (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 puheoikeudella myös 
pääluottamusmies Kari Lehtonen ja sihteerinä Maikki Lukkala. Myös varapääluottamusmies ja talouden-
hoitaja Hanna-Liisa Peltoniemi (31.7. asti) sekä taloudenhoitaja Tiia Rakkolainen (1.8. alkaen) ovat osal-
listuneet osallistunut kokouksiin kutsuttaessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään pu-
heenjohtaja ja neljä jäsentä. 
 
Hallituskausi on kaksivuotinen 1.8.2019 – 31.7.2021, joten toimintavuosi ei ollut varsinainen valintavuosi, 
mutta siirtojen vuoksi hallitusta on täydennytty aina pitkin toimintakausia vuosikokouksen päätöksellä. 
Vuoden aikana osa hallituksen jäsenistä siirtyi UE:hen ja hallitusta täydennettiin vuoden aikana. 
 
Kokouksia oli vuonna 2020 yhteensä 11, joista alkuvuoden kokoukset pidettiin vielä kokoushuoneissa, 
mutta huhtikuun kokouksesta alkaen loput pidettiin verkossa, teams-ohjelmalla. Hallituksen jäsenten osal-
listumiset kokouksiin ovat LIITTEENÄ toimintakertomuksen lopussa (s. 32-33). 
 
 

Hallituksen kokoonpano vuoden 2020 lopussa: 
 
Puheenjohtaja  Parikka Juha 
I varapuheenjohtaja Knaapila-Navarrete Marika (31.12. asti) 
II varapuheenjohtaja Minna Hares (3.9. alk.) 
 
 
Ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneuvokset Laine Marko ja Salo Petri 
 
Ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset avustajat Matti Keppo (lähetystöneuvos) 
 
Hallinnolliset ulkoasiainsiht., hallinnolliset avustajat Täyrynen Timo ja Kojo Eliisa 
 
Osasto- ja toimistosihteerit   Haavisto-Koskinen Miia ja Kuntsi Tiina 
 
Osasto- ja toimistosiht. sekä virasto- ja vahtimestarit Tavi Sanna ja Laura Komulainen 
 
Erityisvirkamiehet   Wanner Petri ja Schneider Riitta 
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Hallituksen kokouksista 

 
Hallituksen vieraana 16.1.-kokouksen alussa oli Rainer 
Leinonen Index Varainhoidosta. Hän piti lyhyen kat-
sauksen sijoitusmarkkinoihin sekä UHVYN salkkuun. 

Index 
Varain-
hoidon 
toimisto 

on 
muutta-
nut Bu-

levar-
dilta Ka-

nava-
rantaan, jonka toimitiloissa he ovat pitäneet sijoittami-
seen liittyviä tilaisuuksia, jotka korona-vuonna siirtyivät 
verkkoon. 
 

 
 

Mari Vidgrén ja Seppo Katilainen kertoivat 13.3. 
UHVYn hallitukselle KIINTUKI-hankkeesta, joka tar-
koittaa miten kiinteistöt hoidetaan edustustoissa. 
HTV-säästöt ovat johtaneet siihen, että virastopal-
veluja on vähennetty ja on selvittävä pienemmillä re-
sursseilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Työvaliokunta ja työryhmät 

Työvaliokunnan kokouksia pidettiin vuoden aikana 11 kertaa, yleensä hallituksen kokouspäivää edeltä-
vänä tiistaina. Kokoukset pystyttiin pitämään lähes kaikki henkilökohtaisesti, koska TVK-ryhmä on pieni ja 
turvavälit oli mahdollista pitää.  Kokouksissa on käsitelty seuraavaan hallituksen kokoukseen ja YT-johto-
kuntaan 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, vähemmän kuin aiempina vuosina ja alkuvuoden jälkeen kokoontumiset olivat 
verkossa. 
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5 Luottamusmiestoiminta 
 
UHVYn päätoiminen pääluottamusmies (PLM)  
Kari Lehtonen valittiin syksyllä 2017 kaudelle 
1.1.2018 – 31.12.2019. Vuoden 2019 lopussa 
hänet valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle eli 
vuosiksi 2020-21. 

Pääluottamusmies edustaa UHVYn jäseniä ja yh-
distystä. PLM valvoo virka- ja työehtosopimuksen  
noudattamista työpaikalla. Hän toimii muiden 
luottamusmiesten tukena ja kokousten kokoon-
kutsujana. PLM huolehtii, että työntekijöitä koh-
dellaan oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja 
yhdenvertaisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tu-
kee jäseniä työelämässä ja mahdollisten ongel-
matilanteiden selvittämisessä.  
 
PLM osallistuu UHVYn edustajana (UHVYllä kolme edustajaa) YT-johtokunnan kokouksiin, joita v. 2020 
oli yhteensä 19 johtuen koronan aiheuttamasta lisätyöstä. PLM neuvottelee työnantajan kanssa henkilös-
töä koskevissa asioissa, ja on osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä eri kokouksissa ja neuvotte-
luissa 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 (alk. 2018) 
31.7.2020 asti, kunnes hän siirtyi ulkomaanedustustoon.  
 
UHVYn luottamusmiehet eivät kokoontuneet koronan vuoksi henkilökohtaisesti toimintavuoden aikana, 
vaan pitivät yhteyttä sähköisesti. UE:n luottamusmiehiin on pidetty yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai 
muuten tapaamalla heitä. 
 
 

Kuvassa ministeriön luottamusmiehet oikealta: 
Merja-Kärkkäinen (31.7.2020 asti), Päivi Leskinen 
(edessä), Riitta Schneider (takana), Anja Sahra-
maa, Hanna-Liisa Peltoniemi (31.7.2020 asti) ja 
Kari Lehtonen. 
 
Vuosi oli kolmas, jolloin ministeriössä ei ollut enää 
jakoa osastoittain luottamusmiesten kesken. UH-
VYn jäsenet voivat näin ollen ottaa yhteyttä ke-
neen tahansa luottamusmieheen. Ainoa ”paikkaan 
sidottu” oli Kouvolan maahantulolupa-asioiden pal-
velukeskuksen luottamusmies Riitta Schneider.  
 
 
 
 
 
 

https://tyoelamaan.fi/tyosuhde/tesves/
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LUOTTAMUSMIEHET KAUDELLA 2020-2021 
 

Pääluottamusmies  Kari Lehtonen, Kanavakatu 3 B, 5. kerros 
 
Varapääluottamusmies  Hanna-Liisa Peltoniemi (31.7.2020 asti) 

Luottamusmiehet UM Taina Karpenko, Merja Kärkkäinen ja Sari Uusi-Rauva olivat 
31.7.2020 asti ja Päivi Leskinen, Anja Sahramaa, Riitta Schnei-
der (Kouvola) olivat koko vuoden. Joukkoon liittyi Tiia Rakkolai-
nen 1.12.2020 alkaen. 

Luottamusmiehet UE Addis Abeba: Antti Vaaras, Bern: Sirpa Rajasärkkä, Moskova: 
Tommi Rinne, New Delhi: Sirpa Heldán-Zambetakis, varalla 
Leena Mannila (molemmat 1.11.2020 asti), New York: Kati 
Rustholkarhu 1.12.2020 alkaen, Pariisi: Pirjo Vira, Pietari: An-
neli Nummelin, Tunis: Riitta Puukka ja Washington: Päivi Kor-
honen (1.2.2020 alkaen) ja varalla Kirsi-Marja Sivén. 

 

 
 
Pääluottamus Kari Lehtosen katsaus 2020 

Koronavuosi 2020 oli tavanomaisesta poikkeava monin eri tavoin. Heti koronakriisin alkaessa oli havaitta-
vissa, että työnantaja ei osannut tukea riittävästi työntekijöitä ja heidän perheitään eri maissa. Monessa 
edustustossa pelästyttiin koronan voimaa ehkä liiaksikin ja siksi Suomeen saapui paljon työntekijöitä ilman 
minkäänlaista suunnitelmaa paluusta takaisin. Selkeitä ohjeita ja käytäntöjä ei vielä siinä vaiheessa ollut 
käytössä. Tämän johdosta pääluottamusmies on ollut läpi vuoden säännöllisesti yhteydessä hallinnon 
kanssa, jotta useimmat korona-ajan ongelmakohdat ja huolet on saatu selvitettyä tai ainakin työnantajan 
tietoon. 
 
Hallintomme järjesti tammikuun lopusta alkaen eri kokoonpanolla olevia koronakokouksia ja tilaisuudesta 
riippuen kokouksissa oli mukana henkilöstöjärjestöt, THL, Terveystalo, KPA, HAL, VIE ja Kiinan edustus-
tot. Korona-asioita käsiteltiin koko vuoden ajan ja niiden käsittely jatkuu edelleen. 
 
Pääluottamusmiehen käsiteltäviä ongelmatapauksia olivat mm. TAKE-keskustelujen alhaiset suoritusar-
viot (valitusten kautta saimme kuitenkin poikkeuksellisen useita tapauksia viedyksi läpi positiivisin päätök-
sin), häirintään ja epäasialliseen käytökseen liittyvät tapaukset, hallintouralaisten tilanne ja palkkauskysy-
mykset, UE-korvausten takaisinperinnät, muutto- ja viranhoitokorvauksiin liittyvät kysymykset, olosuhde-
haittaluokitusten määrittämiset, päivähoitokorvausuudistuksen linjaukset, etä- ja läsnätyöhön liittyvät ky-
symykset, päihdeongelmat ja monet muut yksittäiset selvitystyötä vaatineet tapaukset. 
 
Vuoden alussa ulkoministeriössä otettiin käyttöön UM:n vastuullisen työkäyttäytymisen opas häirinnän ja 
epäasiallisen käytöksen poistamiseksi. Siinä kuvataan toimintatavat häirinnän, seksuaalisen häirinnän ja 
epäasiallisen käytöksen ilmoittamiseksi, selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Oppaan tarkoitus on täydentää 
VARTU-mallia. 
 
UHVYn aloitteesta uudistettu päivähoitokorvausmalli otettiin käyttöön syksyllä 2020. Uudistettu järjestelmä 
muistuttaa kovasti nykyisin toimivaa koulukorvausta. Uudessa mallissa todettiin epäkohta omavastuu-
osuuden määrittämisessä, jota on tapauskohtaisesti pyritty ratkaisemaan. 
 
Laajempi yksittäinen asiakohta oli asiantuntijauran kehittäminen, jonka perusta olisi nykyisessä erityisvir-
kamiesten ryhmässä, mutta myös heille, jotka eivät halua tehdä uraa pelkästään yleisuralla. Tämä työ jäi 
kuitenkin vielä pahasti kesken.  
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Tarkentavissa virkaehtosopimusneuvotteluissa sovittiin vuoden lopussa virastoerän (1 % UPJ:n kokonais-
palkkasummasta) jakamisesta 1.5.2021 alkaen palkkaluokkiin 5B-7A ja 9A-12A. Valtion keskustason 
virka- ja työehtosopimuksessa on lisäksi sovittu, että 1.6.2021 alkaen valtion palkkoja korotetaan yleisko-
rotuksella, jonka suuruus on 0,97 prosenttia, kuitenkin vähintään 20,37 euroa (UPJ palkkataulukko 
1.6.2021 alkaen). 
 
Lisäksi sovittiin, että UHVYn luottamushenkilöiden määrä säilyy entisenä. Luottamushenkilöille ja työsuo-
jeluvaltuutetulle tehtävien hoitamisesta maksettavia kuukausipalkkioita korotetaan 6,51 eurolla. Muutos on 
voimassa 1.1.2021 alkaen. 
 
Rambollin selvityksen kolmenkymmen suosituksen kohtia käytiin säännöllisesti läpi pitkin vuotta, välillä 
jopa kerran viikossa, mutta loppuvuotta kohden tahti alkoi hiipua. Selvitystyö jäi kuitenkin monelta osin 
pahasti kesken. Pääluottamusmiehen tavoitteena oli ja on ollut koko prosessin ajan oikeudenmukaisen, 
tasa-arvoisen ja turvallisen työympäristön luominen. 
 
Ministeriöissä toimivien JUKOn pääluottamusmiesten kokoontumiset jatkuivat koronasta huolimatta sään-
nöllisinä. Käsiteltäviä aiheita ovat olleet mm. etätyö ja ergonomia, työtapaturmavakuutukset, ylitöiden sel-
keyttäminen käytäntöihin, työaikaleimaukset, tietoturvariskit ja covid-19 pandemian vaikutukset ministeri-
öissä. Pääluottamusmiesten sisäinen JUKO-exit työryhmä antoi syyskuussa ohjeen ministeriöiden juko-
laisten korona-arkeen. 
 
UHVYn uuden toimitilakysymyksen osalta pääluottamusmies kävi useita neuvotteluja hallinnon edustajan 
kanssa ja kesän kynnyksellä päädyttiin siihen, että UHVYn toimisto ja pääluottamusmies sijoittuvat yhtei-
seen toimitilaan Merikasarmilla, B-rakennus (B1235). 
 
Pääluottamusmiehen yhteydenpito oli edelleen säännöllistä UHVYn kummiasiamieheen (YKA=Yhteis-
kunta-alan korkeakoulutetut ry), joka on antanut tukea säädösten ja määräysten tulkintaa ja soveltamista 
koskevissa asioissa. Lisäksi myös kokoukset ovat olleet säännölliset VN JUKOn PLM-valmistelukokous-
ten 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 pääluotta-
musmiehille tarkoitetut neuvottelupäivät. Vuoden aikana kaikki kokoukset olivat skype/teams-kokouksia. 

 
Maahantulolupa-asioiden palvelukeskus 
 
Ulkoministeriön suurin yksikkö KPA-30, Maahantulolupa-asioiden palvelukeskus Kouvolassa oli työllistetty 
koko vuoden. Alkuvuoden jälkeen matkustusrajoitteista johtuen varsinainen työ viisumihakemuskäsittelyn 
parissa väheni ja keväällä siirryttiin töihin muihin virastoihin, joissa työt jatkuivat koko loppuvuoden ja siitä 
eteenpäinkin. Koronan aiheuttamat työelämää koettelevat poikkeusolot asettivat eri ministeriöiden alai-
suudessa toimivat valtion virastot uuteen tilanteeseen. Henkilökiertoa käytettiin onnistuneesti yhtenä kei-
nona yleisen toimintavalmiuden ylläpidon ja kehittämisen osalta.  
 
Migri on kouluttanut ja työllistänyt yli 20 viisumivirkailijaa lokakuusta 2020 lähtien. Kela on toiminut 2020 
keväästä alkaen jopa 50 viisumivirkailijan työllistäjänä. Valtiokonttorin tehtäväkiertoon osallistui toistakym-
mentä viisumivirkailijaa kesällä 2020. Osa työntekijöistä on pystytty työllistämään UM:n omissa eri osas-
tojen tehtävissä. Henkilökiertoon osallistuvien palaute uusista työtehtävistä on ollut kannustavaa, sillä on 
opittu arvostamaan uutta ja laajempaa työelämä-näkökulmaa, jota voi myöhemmin soveltaa varsinaisessa 
työssä.  
 
Viranomaisyhteistyön merkitys ja mahdollisuudet tulevaisuudessa eri ministeriöiden yksiköiden välillä ovat 
tämän kokemuksen myötä korostuneet. Viisumivirkailijoiden oma koulutus, monipuolinen työkokemus ja 
joustavuus ovat tarvittaessa auttaneet osaltaan siinä, että omasta työstä poikkeavien tehtävien omaksu-
minen on ollut mahdollista hyvinkin tiukalla aikataululla. Jokainen henkilökiertoon osallistuva uusi työnan-
taja on antanut hyvän perehdytyskoulutuksen, laitteet ja tukitoiminnot, jotka ovat mahdollistaneet sujuvan 
siirtymisen omasta työstä varsin toisenlaisiin tehtäviin. 
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Viisumihakemuskäsittelyä ei ole ollut mahdollista tehdä etä-
työnä, joten henkilökierron myötä on tullut lisää mahdollisuuksia 
työskennellä kotoa käsin. Varsinkin pitkien työmatkojen pois jää-
minen on helpottanut elämää ja edistänyt työssä jaksamista. 
Henkilökierron kokemuksen myötä toivotaan jatkossakin avau-
tuvan enemmän mahdollisuuksia työtehtävien suorittamiseen 
etänä. 
 
Hyvät kokemukset ja palaute henkilökierrosta kertovat puoles-
taan siitä, että ulkoministeriössä nopeasti sisäistetty toiminta-
malli on mahdollista ottaa käyttöön myös muualla, kun sen toi-
mivuus on nyt todistettu käytännössä. Näin toimittaessa voidaan 
esimerkiksi turvata eri virastojen toimintakyky niin asiakaspalve-
lun kuin hetkittäistenkin ruuhka-aikojenkin osalta. 
 
Maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksessa on myös nyt 
poikkeusoloissa pystytty tekemään kehitystyötä liittyen viisumi-
järjestelmien toiminnallisuuteen: osa virkailijoista on avustanut 
Tukholman lähetystöä ja maahantuloasioiden yksikköä, osa on 
työskennellyt eri kehitysprojektien parissa ja avustanut ministe-
riön eri yksiköissä.  
 
Maahantulolupa-asioiden palvelukeskus on ollut valmiudessa aloittaa oman alansa työt noin kahden viikon 
varoitusajalla toimintakykynsä turvaamiseksi. Kuva Kouvolan sanomista 17.1. 
 
Työsuojelu 

Ulkoasiainhallinnossa pidettiin työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaiset työsuojeluvaalit kaudelle 
2020-2021. Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin 1.1.2020 alkaen Kari Lehtonen ja ensimmäiseksi varatyösuo-
jeluvaltuutetuksi Saija Nurminen sekä toiseksi varaksi Merja Kärkkäinen. Lisäksi joka edustustoon valittiin 
erikseen työsuojeluasiamies edustamaan työntekijöitä työsuojeluasioissa. 

Ministeriössä työsuojeluasoita käsiteltiin toistuvasti joka kuukausi pidettävässä YT-johtokunnan kokouk-
sessa (erillisenä YTJK työsuojelutoimikuntana) tai sitten tarpeen vaatiessa myös useammin työsuojelu-
päällikön/-valtuutetun erillisestä pyynnöstä. 

Wuhanista lähtöisin oleva koronavirus aiheutti tammikuusta 2020 lähtien ketjureaktion, jossa koko maa-
ilma ja myös ulkoministeriö joutui käymään oman henkilökuntansa työ- ja elinolosuhteet sekä ohjeistukset 

tarkasti läpi.  

Käytännön toimina ja henkisen kuormituksen lieventämiseksi 
UE:ssa voitiin paikallisesti harkita esim. etätöiden, rotaation, vir-
kamatkojen ja lomien joustavaa käyttöä. Valtioneuvoston kanslia 
julkaisi myös useita yhteisiä toimintaohjeita, joiden tarkoituksena 
oli turvata ministeriöiden toimintakyky ja toteuttaa työnantajan 
velvollisuus turvata työntekijän terveys työssä. 

Työsuojeluvaltuutettu oli mukana kahdessa työsuojeluilmoituk-
sen käsittelyssä, jotka molemmat tapaukset käsittelivät epäasial-
lista kohtelua työpaikalla.  

Merikasarmin remontti jatkui koko vuoden 2020 ajan. Henkilöstö 
pääsi katsomaan monitoimitiloja ohjatuilla vierailukäynneillä. 

Merikasarmin remontissa purettiin väliseiniä ja 
tehtiin avoimia monitoimitiloja. 



17 
 

6 Kokoukset, tilaisuudet ja tapaamiset 
 
Korona vaikutti kaikkeen vuonna 2020. Alkuvuonna ehdittiin jär-
jestää muutama henkilökohtainen tapaaminen, mutta 8.3. jälkei-
sellä viikolla kaikki muuttui, viimeinen hallituksen kokous henki-
lökohtaisesti oli 12.3.2020. Tapaamiset siirtyivät nettiin, kaikki 
UHVYn hallituksen kokoukset pidettiin verkossa teams-ohjel-
malla sen jälkeen.  Työvaliokunnan kokouksia pidettiin vielä 
henkilökohtaisesti, koska ryhmä on niin pieni. UHVYn 50-vuotis-
juhla jouduttiin peruuttamaan ja varsinaisia jäsentapahtumia jär-
jestettiin vain yksi vuoden aikana ja sekin teamsissa eli Tapio 
Lehtisen luento. Kuitenkin edunvalvontaan liittyvät tapaamiset 
lisääntyivät lähes puolella edellisestä vuodesta, syynä osittain 
koronaan liittyvät neuvottelut – lista neuvotteluista ja tapaami-
sista on liitteenä toimintakertomuksen lopussa. 

 
 
UHVYn kevätkokous 
 
UHVYn kevätkokous pidettiin teams-kokouksena 25.4 ja osallistujia oli 21 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntöjen mukaiset asiat. Hallitusta täydennettiin 1.8. alkaen, kun Taina Karpenko ilmoitti lähtevänsä 
UE:hen ja hänen tilalleen valittiin Eliisa Kojo. 

 
Puheenjohtaja Juha Parikka piti katsauksen ajankohtai-
sista asioita ja kertoi mm: 
 
”Yhteistyö Akavan, JUKOn ja Avan kanssa on sujunut 
hyvin. Akavan ylätasolle ei suoraan ole kovin paljon 
kontakteja, mutta yhteistyö neuvottelujärjestömme JU-
KOn kanssa on ollut antoisaa säännöllisine tapaamisi-
neen ml. kummiliitot, erityisesti YKA. Akavaan liittymi-
nen on ollut hyvä päätös, UHVY on saanut arvokasta ja 
tehokasta selkänojaa edunvalvontaan”.  

 
 

 
 

UHVYn syyskokous 

 
Syyskokous pidettiin samoin teams-kokouksena 30.11. Puheenjohtaja Juha Parikka otti katsauksessaan 
esille seuraavia asioita: 

 Henkilöstön jaksaminen korona-aikana  

 UE-korvaukset ja asiantuntijaura  

 Tarkentavat VES-neuvottelut  

 UHVYn historiakirja ja 50-vuotisjuhla – kirja on julkistettu ja jaossa, juhlaa siirretään  

 Vaikuttamishanke Akavan ja JUKOn kanssa  

 Edunvalvonnan teemoista:  
- Rakenteelliset ongelmat virkahenkilöiden ura-rakenteissa, tämä koskee kaikkia uria. Rakenteiden 

muuttaminen vaatii talkoita ja uusia määrärahoja.  
- UE-korvausten kokonaisremontti, taso ei ole pysynyt palkkakehityksen mukana.  
- Puolisoiden asema korjattava.  
- Nimitys- valinta- ja siirtokriteerit uusittava, paneeli- ja pisteytysjärjestelmä ei ole edennyt, vaikka 

UHVY on sitä ehdottanut ja perustellut hyvin.  
- Rambollin suosittelemat uudistukset eivät etene. Saatiin selvitys, 5  

 

Nettikokouksiin totuttiin melko nopeasti. 

UHVYn puheenjohtaja Juha Parikka 
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UHVY tapasi ministeri Ville Skinnarin 22. tammikuuta, fokuksessa 
UM:n uudistaminen. Yhdessä pohdittiin myös kadonnutta ME-hengen 
luontia uudestaan. Kuvassa vasemmalla pj Juha Parikka, keskellä mi-
nisteri Skinnari ja vas. pääluottamusmies Kari Lehtonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säännölliset tapaamiset ministeri Haaviston 
kanssa jatkuivat (kuva oikealla). Asialistalla 5.2. 
oli mm. Ramboll-selvitys, UE-korvausten uudis-
tus, sekä asiantuntijauran luominen. Keskustel-
tiin myös paneeli- ja pisteytysjärjestelmästä 
avainnimityksissä.  
 
 
Yhteistyö viestintätoimisto ERA Content Oy:n kanssa jatkui koko vuoden 2020 ajan. Kuvassa ERAlaiset 
ja UHVYn hallitus miettimässä toimintaan liittyviä asioita maaliskuun alussa.  
 

Tavoitteena on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen työ-
kulttuuri jokaiselle. UHVY haluaa luoda kaikin keinoin il-
mapiirin, jossa ihmiset voivat työskennellä omana itse-
nään ja jokaisen mielipidettä ja näkemystä arvostetaan. 
Jäsenistö kokee UHVYn työyhteisövaikuttajan ja henki-
löstön yhteisönä. UHVY ottaa rohkeasti asioita esiin ja eh-
dottaa usein käytännön ratkaisuja ja miettii jatkuvasti kei-
noja ja tapoja henkilöstön asioiden kehittämiseksi.  
 
Kuvassa vasemmalta edestä: Riitta Pollari ja Minna Kurki 
ERAsta, Juha Parikka, Sanna Tavi ja Kari Lehtonen. 
Edestä oikealta Tarja Kopra ERAsta ja Petri Wanner, Sari 
Uusi-Rauva, Timo Täyrynen, Leena Mahr, Miia Haavisto-
Koskinen ja kuvaajana Maikki Lukkala. 

 
 

 

Purjehtija Tapio Lehtisen nettiesiintyminen sai ruudun äärelle reilusti yli 
100 kuulijaa.  Hän kertoi purjehduksen historiasta, miten ollaan tultu ny-
kypäivään, miten navigointilaitteet ovat kehittyneet ja miten yksinpurjeh-
dus on mahdollista.  
 
Lehtinen kertoi Golden Globe Race 2018 – kilpaillustaan - maailman ym-
päri pysähtymättä ja kilpailuun valmistautumisesta. Matka yksinäisyy-
dessä kesti yli 10 kuukautta – oli aikaa miettiä niin elämää kuin kuole-
maakin. Starttiviivalla oli 18 venettä ja sinnikäs Lehtinen saapui viiden-
tenä maaliin. 
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Nyt on aika luottamustalkoille 
 
Juha Parikan puhe suulähettiläskokouksessa: 
 
Tarkoitukseni ei ole uuvuttaa teitä koronalla. Riittä-
nee sen toteaminen, kuten totesin jo UHVYn kesä-
kirjeessä, että UM ja suurlähetystöt ovat pärjänneet 
hyvin, jopa erinomaisesti kriisin hallinnassa. Jälleen 
kerran olemme päässeet toteamaan suurlähetystö-
jen elintärkeän merkityksen Suomen ja suomalais-
ten hyvinvoinnille. Onkin syytä kiittää teitä, hyvät 
edustuston päälliköt, erinomaisesti tehdystä työstä 
unohtamatta edustustojen muuta henkilökuntaa, 
joka raskaimman taakan on kantanut.  Koronaan 
liittyvään jaksamiseen onkin syytä kiinnittää vaka-
vaa huomiota.  Siinä onnistutaan vain hallinnon ja 
henkilöstön välisellä tiiviillä yhteistyöllä ongelma-
kohtien tunnistamisessa ja hoitamisessa, mihin 
UHVY on yhteistyössään hallinnon kanssa antanut 
vahvan panoksensa. 
 
Luottamuspula 
 
Tänään haluan puhua ennen kaikkea luottamuksesta. UM tarvitsee luottamustalkoot. UHVY saa aivan 
liian usein palautetta, jonka sisältö heijastaa voimakasta luottamuspulaa henkilökunnan ja johdon välillä. 
UHVYn saama palaute menee useimmiten suoraan asiaan, siinä ei mielistellä. Omissa kesäposteissani 
odotti pysäyttävä viesti, jossa kerrottiin seuraavaa:  
 
"Tiedät varmaan hyvin, perinteiset pelot UM:ssä, että jos nostaa meteliä asioista hallinnollisen suuntaan 
niin sillä on vaikutusta uraan. Tällaisessa pelon ilmapiirissä on korkea kynnys ajaa oikeaksi koke-
maansa. Varsinkin kun vastassa on hiljaisuuden muuri. Koen ikäväksi vaivata sinua tällä asialla. Sinun ei 
tarvitse puuttua asiaan mutta jos voit neuvoa minua oikeuksistani.  En kuitenkaan halua tästä puhuttavan 
nimelläni."  Minä ja päätoiminen pääluottamusmiehemme Kari Lehtonen saamme vastaavan sisällön 
viestejä säännöllisin väliajoin.  Ne päättyvät aina siihen, että omalla nimellä ei uskalleta tulla esiin.  Tästä 
ei voi tehdä kuin yhden johtopäätöksen: luottamusta on vähän tai sitä ei ole ollenkaan. Pelätään oman 
uran puolesta, vaikka omien oikeuksien kustannuksella. 
 
Rambollin häirintäselvityksessä UM:ssä vallitseva luottamuspula otettiin vahvasti esille.   
Rambollin selvityksen keskeisimpänä päähavaintona oli, että virkamiesten rotaatio, jossa on mukana 
hallinto- ja henkilöstöpalvelun henkilöitä, heikentää luottamusta siirtojen / nimitysten, ja työhyvinvointiin 
liittyvien asioiden yhdenmukaiseen ja riippumattomaan käsittelyyn. Toiseksi luottamuksen rakentumisen 
osalta tunnistettiin tarve nykyistä avoimempaan toimintakulttuuriin ja että luottamuspulan syistä voi selit-
tyä ainakin osa tiedonkulun ja viestinnän vaikeuksilla.  Muut havainnot liittyivät tarpeeseen vahvistaa ja 
selkiyttää johtamista edellä mainittujen asioiden yhteydessä sekä eriarvoisuuden vähentämiseen.   
 
Mistä sitten nämä UHVYn ehdottamat luottamustalkoot voisivat koostua?  Ensiarvoisen tärkeänä pi-
dämme Rambollin selvityksen kolmenkymmenen suosituksen täysimääräistä toteuttamista, joka työ on 
vielä toistaiseksi pahasti kesken, vaikka työ muuten on saatu hyvin liikkeeseen. Luottamus rakentuu pit-
käaikaisesti ja edellyttää johdon merkittäviä panostuksia työkulttuurimme kehittämiseen.  Panimme mer-
kille, että uusi henkilöstöjohtajamme Kirsti Pohjankukka korosti ensihaastattelussaan oikeudenmukaisuu-
den ja luottamuksen merkitystä. Kirsti totesi: "On tärkeä käydä kunnolla keskustelua, jossa voidaan 
tuoda esille myös poikkeavia näkemyksiä. Ja jossa aidosti kuunnellaan."  Juuri näin, olen täysin samaa 
mieltä Kirstin kanssa. Luottamus voi syntyä vain keskinäisestä arvostuksesta. 
 
 
 
 

UHVYn puheenjohtaja Juha Parikka puhui netin välityksellä 
suurlähettiläskokouksessa 26.8.2020 
Valokuva:  Salla Romakkaniemi 
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Muutto Merikasarmille 
 
Suomen ulkopolitiikan toimivuuden sekä henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että muutto 
onnistuu ja uudet tilat vastaavat niihin kohdistuneita odotuksia. Etätyö ja korona ovat opettaneet meille 
monia seikkoja ja muuttanut käytäntöjämme.  Digiloikka on kaikkea viiden ja 15 vuoden väliltä.  Nyt on 
tärkeää kuunnella työntekijöittemme palautetta siitä mitä paikkariippumaton työ oikeasti on ja minkälaisia 
työnteon mahdollisuuksia ja -tiloja se edellyttää.   
 
Toimistotyön osalta tärkeintä on tilojen muunneltavuus, eli se ettemme ole kiinni yhdessä Senaatin sab-
luunassa vaan kehitämme tilojamme omien tarpeittemme mukaan. Kuulimme juuri Googlen uusista kont-
toreista Lontoossa, jossa lähtökohtana ovat yksittäiset boksityyppiset ratkaisut, jossa hoituu niin skypet, 
teamsit kuin webinaarit muita samoissa tiloissa olevia häiritsemättä.  Tiettävästi Merikasarmilla tällaisia 
mahdollisuuksia ei ole.  Mahdolliset tulevat pandemiat edellyttävät tiloihin riittävää väljyyttä, johon Meri-
kasarmin open space -ratkaisu ei taivu.  Tässä tilanteessa olisi tärkeää Kanavakadun pressitalon pitämi-
nen UM:n käytössä. Huomion arvoista on myös se, että mitä pidempään velvoitettu etätyö jatkuu, sitä 
merkityksellisemmäksi muodostuvat ergonomiset työolosuhteet kotona, kun tuolit, sähköpöydät ja tieto-
koneen näytön koko ja laatu pitäisi saada kohdalleen. 
 
UHVYn 50-vuotishistoria julkistetaan 
 
UHVY on tänä vuonna täyttänyt 50 vuotta. Tämän kunniaksi ensi viikolla julkaistaan Otavan kustantama, 
dosentti Marko Paavilaisen UHVYn historiateos "Yhteistyötä ja yhteentörmäyksiä, 50 vuotta edunvalvon-
taa ulkoministeriössä". 
 
Paavilaisen teos avaa kiinnostavasti ammattiyhdistysliikkeen, ulkoasiainhallinnon, yksittäisten diplomaat-
tien ja politiikan historiaa. Sen keskeisin viesti on, että UHVY on ollut ulkoasiainhallinnon modernisoinnin 
moottori. 
 
Kirja valottaa UM:n koko henkilökunnan historiaa ja sosiaalisia muutoksia kokonaisvaltaisesti ensim-
mäistä kertaa.  Tutkimus selvittää myös monia kiintoisia asioita, eikä niistä vähiten Pariisin ja Bonnin 
suurlähetystöjen tapahtumat, joiden henkilökunnan kapina 1970-luvulla avasi ovet tasa-arvoiselle UM:lle. 
   
Teoksesta piirtyy tarkkanäköinen kuva UHVYn haasteista ja onnistumisista vuosikymmenten varrella.  
Paavilainen osoittaa UHVYn puuttuneen rohkeasti ja suoraselkäisesti UM:n ongelmiin, epäkohtiin ja vää-
ryyksiin.  
 
UHVY on vuosikymmenten varrella saanut aikaan monia käänteentekeviä parannuksia. 
Epäkohdat poistuvat vain puuttumalla niihin rohkeasti ja yhdessä. 
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UHVYn historiateos avaa UM:n henkilöstön ja suurlähetystöjen elämää: ”UHVY on ollut 
ulkoasiainhallinnon modernisoinnin moottori” 
 
 
Historian tutkija, filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston do-
sentti Marko Paavilainen työsti UHVYn 50-vuotishistoriaa 
”Yhteistyötä ja yhteentörmäyksiä” (OTAVA) reilut kaksi vuotta 
ja lopputulos on ammattimaisen otteen lisäksi erittäin kiinnos-
tava. Kirja sai erittäin paljon myönteistä palautetta ja UHVY oli 
varsin tyytyväinen lopputulokseen. 
 

Kirja valmistui sovitussa ajassa ja budjetissa ja tuli painosta kevääksi suunniteltuja 50-vuotisjuhlia varten. 
Koronatilanteen vuoksi kirja julkistettiin kuitenkin vasta syyskuussa. 
 
Juttu Markosta ja kirjasta on luettavissa liitteestä, tämän toimintakertomuksen lopussa (s. 27-29) ja 
uhvy.fi-sivustolta, jossa Paavilainen kertoo: ”UHVYn 50-vuotiseen historiaan mahtuu haasteita, mutta 
myös paljon merkittäviä onnistumisia. Ensimmäisen kerran UHVY nousi valtakunnan pääpuheenaiheeksi 
vuonna 1975, kun Bonnin ja Pariisin suurlähetystöissä syntyi yhteenotto. Kohu johti yhteen ulkoasiain-
hallinnon suurimmista uudistuksista. Marko Paavilaisen historiateos UHVYstä muistuttaa, että epäkohdat 
poistuvat vain puuttumalla niihin rohkeasti ja yhdessä”.  
 

Historia-kirjan toimikuntaan (kuvassa) 
kuuluivat: UHVYn puheenjohtaja Juha 
Parikka, filosofian maisteri Rauno 
Endén, ulkoasiainneuvos Christina Hart-
tila (ja Pekka Harttila epävirallisesti), 
pääluottamusmies Kari Lehtonen, järjes-
tösihteeri Maikki Lukkala ja suurlähetti-
läs Ari Mäki. Kustannustoimittajana oli 
Ulla Paavilainen ja graafikkona Timo 
Nummi sekä kustantajana Otava. 
 
 
 
 
 
Kuvassa yhteisellä päivällisellä kirjan julkistuksen jäl-
keen. Edessä Ulla Paavilainen ja hänestä oikealle 
Rauno Endén, Pekka Harttila, Marko Paavilainen, 
Maikki Lukkala, Kari Lehtonen, Christina Harttila ja Juha 
Parikka. 
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Historia-kirja oli tarkoitus julkistaa kevään UHVYn 50-vuotis-
juhlassa, joka jouduttiin peruuttamaan koronatilanteen vuoksi. 
Syksyllä korona-tilanne salli jonkin verran kokoontumisia, joten 
kirja julkistettiin lehdistölle ja kutsuvieraille alkusyksystä eli 1.9. 
Lasipalatsin Palmuhuoneessa, jonne mahtui n. 30 vierasta. 
Kuvassa etualalla Anna Paljakka. 

Oikealla Eva Reenpää Otavasta ja Juha Parikan vie-
rellä vasemmalla historioitsija Marko Paavilainen. 
 

 

2.9. oli julkistustilaisuus koko 
UM:n henkilöstölle Elokuvasää-
tiön salissa, Katajanokalla. Ko-
ronatilanteen vuoksi osallistujia oli 
vähän.  

Juha Parikan vieressä Matti Lassila. Marko UHVYn toimistossa juuri toimitet-
tujen kirjalaatikoiden keskellä. Kirja jaet-
tiin UM:n eri toimipisteisiin kaikille UM:läi-

sille noudettavaksi. 

 

 
 

Juhlavuoden kunniaksi tilattiin historia-filmi 
UHVYn 50-vuotisesta taipaleesta. Filmi jul-
kistettiin syksyllä historia-kirjan kanssa sa-
maan aikaan. Filmi on nähtävissä uhvy.fi-si-
vustolla:   ”Juhlavuoden video kutsuu sinut 
mukaan 50-vuotiselle tiellemme”. 
 

Joonas Lehtipuu, oikealla, työsti filmiä yh-
dessä UHVYläisten kanssa ja se valmis-
tuikin sovitusti keväällä. Alun perin tarkoi-
tuksena oli julkistaa filmi 50-vuotisjuh-
lassa jo keväällä. Vasemmalla Otavan 
Jarkko Vesikansa ja Marko keskellä. 

Pekka Puustinen ja Kari Lehtonen Elo-

kuvasäätiöllä. 
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7 Vuoden esimies 2020 Sini Paukkunen 

 

Suunnittelu- ja tutkimusyksikön STU:n yksikönpääl-
likkö Sini Paukkunen julkistettiin UM:n virtuaali-
sissa pikkujouluissa vuoden esimieheksi. UHVY 
ry:n valintaryhmän päätös oli yksimielinen. 

Voittaja on alaistensa mielestä täyttänyt kertakaik-
kisesti ”kaikki hyvän esimiehen kriteerit: innostava, 
johdonmukainen, empaattinen, päättäväinen, 
luova, aito, kannustava, rohkea ja oikeudenmukai-
nen”. 

Koronapandemian mukanaan tuomien haasteiden 
keskellä Sini on alaistensa mukaan kyennyt ylläpi-
tämään ja vahvistamaan yhteenkuuluvuutta, hyvää 
työilmapiiriä ja työniloa yksikössään. Henkilöstö-
vaihdoksista huolimatta hän on hitsannut yksik-
könsä joukkueeksi, joka pelaa yhteen tehtäväkoh-
taisista vastuista riippumatta. 

Hänen oikeudenmukaisuutensa, empaattisuutensa 
ja tasapuolisuutensa ilmenevät erityisesti kyvys-

sään ottaa mukaan myös uudet työntekijät kokemustaustasta riippumatta ja sitouttaa kaikki työntekijät 
edistämään ministeriön sekä yksikön arvojen ja tavoitteiden saavuttamista. Erinomaisena tiiminjohta-
jana hän varmistaa sen, että yhdessä olemme enemmän. Optimistista, positiivista ja aina uutta hake-
vaa asennetta voi vain kadehtien ihailla. 

Sini on ammattitaitoinen ja osaava johtaja. Monipuolisen akateemisen taustansa ja laajan UM/UE-
kokemuksensa ansiosta Sini on todellinen tietopankki. Hänellä on tiiviit yhteistyösuhteet eri valtion-
hallinnon toimijoihin sekä tutkimusyhteisöihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Sini on vahva EU-
osaaja ja vankka multilateralismin rakentaja ja tukee yksikön työntekijöitä verkostoitumaan niin kan-
sallisesti kuin kansainvälisesti. 

Sini on päättäväinen ja rohkea johtaja, jonka vastuualue on laaja. Sini kantaa vastuun tehtäväkentäs-
tään erinomaisesti ja hoitaa samalla normaalit yksikönpäällikön tehtävät. Hänellä on kokonaisvaltaista 
näkemystä ja rohkeutta tehdä valintoja ja kykyä priorisoida. Yksikönpäällikkönä Sini on osoittautunut 
äärettömän lojaaliksi ja tiiminsä jäseniä arvostavaksi johtajaksi, joka panee itsensä peliin täysimää-
räisesti työtunteja laskematta. Sinin sanoin: ”Kaikki kyllä järjestyy!” 

Hän on onnistunut hiomaan yksikön moninaisista tehtävistä timantin, joka kiteyttää selkeästi sen, 
miksi yksikkö on olemassa, mikä on sen asema ulkoasianhallinnossa, miten se hoitaa laajempaa yh-
teiskunnallista tehtäväänsä ja samalla kantamaan vastuun alaisistaan. 

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry on palkinnut vuoden esimiehen vuodesta 2002 alkaen. 

Tänä ”korona-vuonna” itse kiertopalkinnon ojentaminen jäi netissä pidetyn julkistamisen vuoksi teke-
mättä. Merikasarmin remontti ja henkilöstön väliaikaset sijoittumiset sekä etätyö saivat myös aikaan 
sen, että kiertopalkinto jäi toimiston hoiviin. 
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8   Jäsentiedotus 
 
Tiedottaminen jäsenistölle on tapahtunut pääasiassa sähköpostitse, UHVYn nettisivujen tai UM:n sisäisen 
intranetin eli Kampuksen kautta. Sähköpostitse tiedotteita koko jäsenistölle on lähetetty noin 30 kpl vuoden 
2020 aikana (LIITE).  
 
Tiedotteet lähetetään jäsenille rekisterissä olevaan sähköpostiin, joka useimmiten on ollut formin-osoite. 
Jäsenet ovat vastanneet itse tietojensa oikeellisuudesta ja ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa mikäli se on 
vaihtunut mm. vuorotteluvapaan ajaksi. Jäsen voi myös itse muuttaa tietojaan suoraan jäsenrekisteriin 
osoitteessa https://easiointi.yap.fi/uhvy. Jäsenrekisterin toimittaja on Futunio. 
 
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 nettisi-
vuilta: akava.fi. 
 
Muita jäsenelle tarpeellisia tietosivustoja ovat: juko.fi, vakava.fi, statia.fi, ammattiliittoava.fi. 
UHVYn Facebook-sivuston osoite on www.facebook.com/UHVYry. Tykkääjiä sivuilla on ollut n. 200. 
 

9 Jäsenedut 
 
Jäsenen tärkein etu on edunvalvonta. Hallitus työskentelee tiiviisti henkilöstön palkkauksen ja työhyvin-
voinnin eteen. Toinen tärkeä etu on kuuluminen työttömyyskassa Statiaan (Aaria 1.1.2021 alkaen), jonka 
jäsenmaksu sisältyy UHVYn jäsenmaksuun. Työttömyyskassa maksaa työttömyyspäivärahan lisäksi vuo-
rotteluvapaakorvaukset. Kolmas tärkeä etu on yhdistyksen tarjoamat luottamushenkilöpalvelut, jotka ovat 
helposti jäsenen tavoitettavissa. UHVYllä on myös oma toimisto, jonne voi aina ottaa yhteyttä.  
 
 
Kulttuurisetelit, elokuvaliput ja kulttuuritapahtumat 
 
Korona ei vaikuttanut vielä tammikuun hakuihin ja elokuussakin oli vielä toivoa niiden käytettävyydestä, 
joten määrät laskivat melko vähän edelliseen vuoteen verrattuna. Korona aiheutti kuntosalien ja kulttuuri-
paikkojen sulkemisia kevään aikana ja koko loppuvuonna, joten lippuja ei ole voinut käyttää kuten aiem-
min. Finnkino pidensi lippujen käyttöaikaa ja tilanne jatkui koko vuoden kovin epävarmana ja jatkui myös 
vuodelle 2021. 
 
Jäsenet ovat voineet lunastaa vuodessa enintään 12 elokuvalippua ja 30 kulttuuri- ja liikuntaseteliä (pape-
risia, 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 vaihte-
levat halvimmasta päivälipusta kalleimpaan imax-saliin). Jäsen on mak-
sanut 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 2020 yhteensä 323 (v. 2019 oli 390), eloku-
valippuja jaettiin 3270 (v. 2019 määrä oli 3840 kpl) ja kulttuuriseteleitä 
6900 (v. 2019 määrä oli 8150 kpl) eli yhteensä 10.170 kaikkia lippua  
(v. 2019 luku oli 11.990). UHVY käytti lippujen tukeen yhteensä  
29.326 € (v. 2019 summa oli 35.861 €.). Muita kulttuuritilaisuuksia ei jär-
jestetty korona-tilanteen vuoksi.  
 
 
 

https://easiointi.yap.fi/uhvy
https://www.akava.fi/uutishuone/uutiskirjeet
http://www.facebook.com/UHVYry
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Vakuutusetu 
 
Jäsenillä oli myös vuonna 2020 IF-vakuutusyhtiön jatkuvasti voimassa oleva matkavakuutus kotimaasta 
lähtevillä lomamatkoilla (max 45 vrk). Vakuutukseen 
kuului vapaa-ajan tapaturmavakuutus, matkustajava-
kuutus koti- ja ulkomaan matkoille, matkatavaravakuu-
tus ja ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Li-
säksi oli mahdollisuus hankkia edullinen Primus-henki-
vakuutus jäsenelle ja puolisolleen www.henkivakuutus-
kuntoon.fi. 
 
Katso tarkemmat tiedot vakuutusyhtiön sivuilta if.fi/uhvy. 
(Eläkeläis)jäsenellä vakuutus on voimassa sen vuoden 
loppuun, kun hän täyttää 68-vuotta. Jäsenkortti toimii va-
kuutuskorttina.  
 
 
Lakimiesneuvontaa yksityisoikeudellisissa asioissa  
 
UHVYllä on sopimus asianajotoimisto Evershedsin kanssa puhelinneuvonnasta. Neuvontaa saa yksityis-
elämän oikeusasioissa, puhelin 010 6841 400, ark. klo 10–16. Neuvoa voi kysyä esimerkiksi perinnöistä, 
testamenteista, avioehdoista, osituksesta ja lahjoista tai asunnon ja kiinteistön kaupasta. 

 
Jäsenet voivat soittaa Evershedsiin yksityisoikeudellisissa 
asioissa ilman veloitusta, UHVY maksaa palvelusta sopi-
muksen mukaisesti. 
 
Työsuhteeseen ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä on 
voinut taas kääntyä UHVYn luottamushenkilöiden puoleen.  
 
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 2020 kpl 

74 % Perhe- ja perintöoikeus 13 

22 % Asunto-osakeyhtiö- ja asuntokauppa-asiat 3 

4 % Muut asiat 6 

  Yhteensä puheluita  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 Aka-
van jäsenyhdistysten jäsenedut. Edut saattavat vaihdella jäsenjärjestöjen mukaan, joten UHVYn jäsen 
näkee edut kirjautumalla sivuille. Akavan jäsenetusivusto löytyy osoitteesta: https://www.akava.fi/jasenlii-
tot/jasenedut. Taskukalenterin ovat saanut kaikki sen tilanneet, n. 320 kpl. 
 
 
 

http://www.henkivakuutuskuntoon.fi/
http://www.henkivakuutuskuntoon.fi/
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/jarjestot/uhvy
http://www.memberplus.fi/
https://www.akava.fi/jasenliitot/jasenedut
https://www.akava.fi/jasenliitot/jasenedut
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10 Taloudellinen tilanne ja jäsenmaksut 
 
Koronapandemia vaikutti huomattavasti myös UHVY ry:n talouteen vuonna 2020. Pandemian johdosta 
vuodelle 2020 suunniteltuja ja budjetoituja tapahtumia jäi pitämättä, mm. UHVY ry:n 50-vuotisjuhla, virkis-
tystoimintaan ja jäsenpalveluihin oli vähemmän kysyntää (mm. kulttuurisetelit ja elokuvaliput), kokoukset 
siirtyivät verkkoon ja matkat peruuntuivat. 
  
UHVY ry:n sijoitustoiminnan tuotot vuonna 2020 olivat 60 396,24 euroa.  Koronapandemian vaikutuksesta 
ja sijoitustoiminnan tuottojen ansiosta UHVY ry:n vuoden 2020 tilikauden 1.1.-31.12.2020 tulos oli ylijää-
mäinen 58 061,78 euroa. UHVY ry:n taloudellinen tila on vakaa. 
 
Jäsenmaksut pysyivät vuonna 2020 edeltävien vuosien tasolla. Perusjäsenmaksu on 0,9% jäsenen brut-
totuloista. Useimmiten työnantaja perii jäsenmaksun suoraan jäsenen palkkatuloista (valtakirjalla), mutta 
jäsen voi myös laskea ja maksaa jäsenmaksunsa itse.  
 
Jäsen, joka oli palkattomalla vapaalla, maksoi erityisjäsenmaksua 4 euroa kuukaudessa. Eläkeläisen jä-
senmaksu oli 60 euroa vuodessa, ja se on kattanut lähinnä vakuutuksen (vakuutuksen arvo on noin 125 
euroa). Eläkeläismaksua on peritty sen vuoden loppuun, kun jäsen on täyttänyt 68 vuotta. Sen jälkeen 
jäsenmaksun keräys loppuu, samalla kun IF-vakuutusyhtiön vakuutuksen voimassaolo loppuu ko. vuoden 
lopussa. 
 
Jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia tulon hankkimisesta aiheutuneita menoja, ne voidaan 
vähentää täysimääräisinä. Jäsenmaksutiedot lähetetään jäsenen puolesta automaattisesti verottajalle, jo-
ten jäsenelle jää tehtäväksi niiden tarkastaminen veroilmoituksesta. 
 
Henkilöstön edustajien ja luottamustoimien kuukausipalkkiot sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot 
ovat pysyneet edeltävän vuoden tasolla.  
 
UHVY ry:n tilitoimistona toimi edellisten vuosien tapaan Tivonet Oy (0927116-5, Ratamestarinkatu 11, 
00520 Helsinki), yhteyshenkilönä controller Tarja Lilleberg. Tilintarkastajana toimi KHT Jukka Lievonen, 
HJL Tilintarkastajapalvelut Oy (2876990-3, Olavinkatu 50, 57100 Savonlinna) ja varatilintarkastajana KTH 
Harri Jylhä. Toiminnantarkastajana toimi Martti Eirola ja varalla Anja Sahramaa. UHVY ry:n taloudenhoi-
taja toimi Hanna-Liisa Peltoniemi 31.7.2020 saakka ja 1.8.2020 alkaen Tiia Rakkolainen. 
 

11 UHVYn toimisto  
 
Toimisto sijaitsi edelleen Kanavakadulla. UM:n kanssa käytiin vuoden ai-
kana neuvotteluja toimiston tulevasta sijainnista. Merikasarmi oli edelleen 
koko vuoden remontissa ja henkilöstö oli evakossa Kirkkokadulla ja Etelä-
esplanadilla. Loppuvuonna sovittiin, että UHVYn toimisto muuttaa vuoden 
2021 aikana ensin Eteläesplanadille väliaikaisesti ja sitten syksyllä 2021 
siirrytään Merikasarmin B-rakennukseen, entisen kirjaston tiloihin. Syksyn 
aikana toimiston viereisen talon remontti alkoi, joka aiheutti toimistossa ko-
vaa meteliä. Siksi koronan aiheuttama etätyöskentely sattui sopivaan ai-
kaan. 
 
Toimiston papereiden selvittely aloitettiin jo syksyllä ja jatkui aina seuraa-
vaan kevääseen, kunnes tavarat siirrettiin Esplanadille 17.4.2021. Koska 
50-vuotishistoria oli valmistunut, niin arkisto päätettiin luovuttaa toimihenki-
löarkistoon säilytettäväksi. Toimistossa työskenteli edelleen päätoimisesti 
järjestösihteeri Maikki Lukkala, osin etätyössä ja osin toimistossa. 
 
LIITTEET: artikkeli historia-kirjasta, hallituksen kokoonpano, työryhmät, osallistu-

miset hallituksen kokouksiin, tapaamisia ja tapahtumia, tiedotteet 

VALOKUVAT:  Maikki Lukkala 

Kuva Ankkurikadulta Laukkasaa-
renkadulle 
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12 LIITTEET: 

 

YHTEISTYÖTÄ ja YHTEENTÖRMÄYKSIÄ 

Uusi historiateos avaa UM:n henkilöstön ja suurlähetystöjen elämää: ”UHVY 

on ollut ulkoasiainhallinnon modernisoinnin moottori” 

UHVYn 50-vuotiseen historiaan mahtuu haasteita, mutta myös paljon merkittäviä onnistumisia. Ensim-

mäisen kerran järjestömme nousi valtakunnan pääpuheenaiheeksi vuonna 1975, kun Bonnin ja Pariisin 

suurlähetystöissä syntyi yhteenotto. Kohu johti yhteen ulkoasiainhallinnon suurimmista uudistuksista. 

Marko Paavilaisen historiateos UHVYsta muistuttaa, että epäkohdat poistuvat vain puuttumalla niihin 

rohkeasti ja yhdessä. 

Filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston historian do-

sentti Marko Paavilainen on kirjoittanut UHVYn histo-

riateoksen Yhteentörmäyksiä ja yhteistyötä – Viisikym-

mentä vuotta edunvalvontaa ulkoministeri-

össä (Otava). 

Teoksesta piirtyy tarkkanäköinen kuva tänä vuonna 

50-vuotissyntymäpäiväänsä juhlivan UHVYn haas-

teista ja onnistumisista vuosikymmenten varrella. 

Kun UHVY perustettiin vuonna 1970, työntekijöiden 

mielessä risteili monia kysymyksiä. Presidentti Urho 

Kekkosen kaudella ulkoministeriö oli hitsautunut yhä 

vahvemmin presidentin ministeriöksi. Voimmeko me 

järjestäytyä? Mitä presidentti ja ulkoministeri mahtavat 

sanoa? 

Ulkoasiainhallinnossa järjestäydyttiin ammatillisesti poikkeuksellisen myöhään moniin muihin aloihin ver-

rattuna. UHVY on jo vuosikymmeniä nostanut esiin työntekijöihin kohdistuneita epäkohtia sekä ministeri-

össä että suurlähetystöissä. 

Vaikka UHVY on pieni yhdistys, se on Marko Paavilaisen mukaan saanut kokoonsa verrattuna paljon 

enemmän huomiota tiedotusvälineissä kuin moni muu ammattiyhdistys. 

”UHVYn toiminta on kaikilla vuosikymmenillä kiinnostanut mediaa. Viimeksi UHVY näkyi ulkominis-

teri Pekka Haaviston toimintaan liittyvässä kohussa”, Paavilainen sanoo. 

 

Bonnin ja Pariisin tapahtumat jäivät historiaan 

Kansalaiset ajattelivat varsinkin UHVYn alkutaipaleella, että ulkoministeriö on etuoikeutettujen, herras-

kaisten diplomaattien työpaikka ja täynnä glamouria. Totuus oli kuitenkin toinen. 

”Perinteisesti ulkoasiainhallinnossa on maksettu huonompia palkkoja kuin valtionhallinnossa keskimää-

rin”, Paavilainen sanoo.  

Joidenkin runsaina pitämät ulkomaanedustuksen korvaukset kattavat vain ulkomailla syntyviä erillisku-

luja ja osaltaan korvaavat puolison uran, palkan ja eläkkeen menetyksiä, jotka väistämättä seuraavat 

vuosikymmenten palveluksesta UM:n edustustoverkoston eri toimipisteissä. 

UHVY asettikin heti alussa edunvalvontatyölleen kaksi tavoitetta: ulkoasiainhallinnon pienipalkkaisimpien 

aseman parantamisen ja ulkomaanedustuksen moninaisten ongelmien ratkaisemisen. 

 
 

Filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston historian dosentti 

Marko Paavilainen kokosi UHVYn 50-vuotisen historian 

yksien kansien väliin. 
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Vuodet 1975–76 jäivät pysyvästi UHVYn historiaan. Tuolloin Bonnin ja Pariisin suurlähetystöjen työilma-

piiriongelmat kipusivat lööppeihin saakka. UHVYn puheenjohtaja Benjamin Bassin oli saanut Bonnin 

henkilökunnalta kirjeen, jossa kaksitoista suurlähetystön konttorityöntekijää kanteli lähetystön tulehtu-

neesta ilmapiiristä. 

Kantelu oli poikkeuksellinen teko, sillä oli ennenkuulumatonta, että hierarkian alapään virkailijat rohkeni-

vat arvostella esimiehiään. Myös viisi nuorta diplomaattista virkamiestä yhtyi kritiikkiin. 

Avoimuuden rohkaisemana myös Pariisin lähetystöväki toi esiin työpaikkansa epäkohtia. Lähetystössä 

työskentelevä autonkuljettaja ei heidän mukaansa ollut saanut korvausta noin tuhannesta ylityötunnis-

taan eikä hänelle ollut myönnetty lupaa joululoman viettoon. 

Sekä Pariisissa että Bonnissa UM:n nuoremman väen kritiikki kohdistui edustuston itsevaltaisiin päälli-

köihin Ralph Enckelliin ja Björn-Olof Alholmiin, joita pidettiin vanhakantaisina jäänteinä menneisyy-

destä. 

Nyt tällaiset käytännöt saattavat tuntua uskomattomilta, mutta ne osoittavat hyvin, miksi edunvalvontatyö 

on tärkeää: epäkohdat poistuvat vain puuttumalla asioihin rohkeasti. 

 

Julkisuus auttoi virkaehtosopimuksen uudistuksessa 

Pariisin ja Bonnin ongelmia puitiin laajalti Suomen mediassa. 

Tapahtumia on käsitelty myöhemminkin runsaasti diplomaattien muistelmissa, ulkoministeriön histori-

assa ja eri historiateoksissa. Niissä elää sitkeänä myytti, että kohu oli junailtu. Paavilainen kaataa kir-

jassa tämän käsityksen. Hänen mukaansa UHVY sen sijaan osasi hyödyntää saamaansa julkisuutta en-

nennäkemättömällä tavalla.  

”Kukaan ei ole hahmottanut, mikä oli UHVYn kannalta kohun keskeisin asia: virkaehtosopimuksen laa-

jentuminen koskemaan myös ulkomaanedustusta. UHVY hyödynsi hyvin nopeassa ajassa kohua ja ajoi 

asiaansa eteenpäin. Kirjassa torppaan sen, että kohu olisi ollut sosiaalidemokraattien järjestämä juoni”, 

Paavilainen sanoo.  

Ulkomaanedustusta koskeva ensimmäinen virkaehtosopi-

mus ministeriön ja UHVYn välillä allekirjoitettiin 18. touko-

kuuta 1976. Se tarkoitti, että työolot edustustoissa yhdenmu-

kaistuivat, sosiaaliedut lisääntyivät ja luottamusmiesjärjes-

telmä laajentui myös edustustoihin. 

Samanaikaisesti toteutui vuosia valmisteltu ulkomaanedus-

tuksen palkkausuudistus, jossa useimpien peruspalkka 

nousi, mutta samanaikaisesti paikalliskorotus laski. 

Paikalliskorotusratkaisussa siirryttiin taulukoituun järjestel-

mään, joka loi yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä palk-

kaukseen. Edistyksellistä oli lisäksi se, että kaikille ulko-

maanedustuksen ja ministeriön välillä siirtyville alettiin mak-

saa asettautumiskustannusten korvauksia ja uutta varus-

tautumiskorvausta.  Muuttokorvaukset ja asuntokorvaukset alkoivat nekin saada järjestäytyneen muo-

don. 

 

UHVY on modernisoinnin moottori – poliittiset nimitykset myrkkyä 

Ulkomaanedustusta koskeva virkaehtosopimus on vain yksi UHVYn vaikutuksella vuosikymmenien ai-

kana korjattu epäkohta. Vielä 1970-luvulla diplomaattiuran naisvirkamies erotettiin ja hallintouralainen 

UHVYn historiaan mahtuu monenlaisia käänteitä. 

Palkkauksen ja työehtojen lisäksi UHVY on taistellut 

vuosikymmenien ajan poliittisia virkanimityksiä vas-

taan. 
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komennettiin ulkomaanedustuksesta kotimaahan, jos hän meni naimisiin ulkomaalaisen kanssa. Ras-

kaaksi tullut joutui palaamaan Suomeen. 

Palkkauksen ja työehtojen lisäksi UHVY on taistellut vuosikymmenien ajan poliittisia virkanimityksiä vas-

taan. 1970- ja 1980-lukujen poliittiset virkapaketit olivat myrkkyä UHVYlle. Tuoreempia tapauksia löy-

tyy Alexander Stubbin ulkoministerikaudelta, jolloin UHVY protestoi nimityksiä kahteen otteeseen. 

Vuonna 2011 protestoitiin nimitystä ministeriön Eurooppa-osastolla, ja alkuvuonna 2012 presidentin 

kansliapäällikön nimitystä Geneven pysyvän edustuston päälliköksi. Tehtävään olivat hakeneet monet 

pätevät diplomaattiuran virkamiehet, joten UHVY vaati perusteluja ulkopuolisen henkilön valinnalle.  

UHVY ei ole arkaillut nostaa muitakin epäkohtia esille. Vuonna 2018 UHVY otti kantaa häirinnän kitkemi-

seen yhdessä uuden keskusliittonsa Akavan neuvottelujärjestö JUKOn kanssa. Tämä johti laajaan Ram-

boll-konsulttiyhtiön selvitykseen, jossa todettiin kuusi eri ongelma-aluetta ministeriön henkilöstöhallin-

nossa ja annettiin 30 suositusta. 

Tuorein UHVYn aikaansaama uudistus on ulkomaankomennuksella olevien perheiden päivähoitokor-

vausten tasa-arvoistaminen. Uudistus astui/astuu voimaan elokuussa 2020. 

UHVY on koko historiansa ajan ollut kaikkien ulkoministeriön työntekijöiden ääni, vahtimestareista suur-

lähettiläihin. Etujärjestöön ovat alusta saakka mahtuneet kaikki ulkoasiainhallinnossa olevat työntekijät. 

Nykyinen jäsenkunta koostuu diplomaateista, hallintouralaisista sekä ulkoministeriön erityisvirkamiehistä, 

jotka eivät siirry ministeriön ja edustustojen välillä. 

Paavilaisen mukaan ulkoasiainhallinnon maailmaan hyppääminen oli haastavaa, mutta myös antoisaa. 

”UHVY on ollut ulkoasiainhallinnon modernisoinnin moottori, jota ilman työntekijöiden mielipiteet jäisivät 

kuulematta.” 

Yksi piirre erottaa UHVYn muista etujärjestöistä 

Marko Paavilainen muistuttaa, että Suomesta tuskin löytyy toista yhdistystä, jonka jäsenistä puolet työs-

kentelee Helsingissä ja puolet maailmalla. Tämä ominaispiirre erottaa UHVYn muista ammatillisista etu-

järjestöistä. 

”Kahtiajaon suurin vaikutus on näkynyt erityisesti siinä, että vastuunkantajien vaihtuvuus on ollut suurta. 

UHVYn puheenjohtajat ovat vaihtuneet nopealla aikataululla, koska he saattoivat saada kesken kau-

tensa komennuksen ulkomaanedustukseen. Aika usein näin on käynytkin”, Paavilainen sanoo. 

Nykyinen puheenjohtaja Juha Parikka on 32. puheenjohtaja UHVYn 50-vuotisessa historiassa. Parikka 

on myös harvinaisen pitkäaikainen, sillä hän on ollut puheenjohtaja jo vuodesta 2016 lähtien. 

”Joinakin vuosina on ollut haasteita löytää järjestölle sopivaa puheenjohtajaa. Tehtävä on raskas, ja sen 

hoitamisesta on maksettu palkkiota vasta vuodesta 1990 alkaen”, Paavilainen jatkaa. 

Vaikka pestiin ei aina ole ollut tunkua, mahtuu mukaan myös aikakausia, jolloin puheenjohtajuudesta 

käytiin kovia kamppailuja. Kun puolet UHVYn jäsenistä on ulkomailla, valtakirjat ovat olleet kokouksissa 

keskeisessä asemassa. Valtakirjaäänet ovat olleet ratkaisevassa asemassa monissa vaaleissa.  

”Ennen sähköpostien aikakautta valtakirjat ja muut kirjeet kulkivat postitse. Postin matkaaminen maapal-

lon toiselta puolelta Suomeen venytti prosessien pituutta entisestään. ” 

 Marko Paavilainen, Ammatti: ammattihistorioitsija, filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston Suomen historian dosentti 

 Kirjallisuus: Paavilainen on muun muassa tutkinut suomalaista liike-elämää ja järjestötoimintaa. Hän on kirjoittanut elä-

mäkertoja ja historiateoksia, kuten Murhatut veljet – Walter, William ja Ivar Thomén elämä ja kuolema, Eversti. Upseeri 

ja teollisuusmies Olli Paloheimo sekä Oy Algol Ab:n 125-vuotishistorian Kansainvälisen kauppiaan viisi kvartaalia 

1894–2019. 
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  HALLITUSKAUSI  1.8.2019 - 1.7.2021 

  Kokoonpano vuoden 2020 lopussa 
 
 

 

Puheenjohtajisto 
 

  

Puheenjohtaja Parikka Juha EUR-30, +358 50 340 4356 

I varapuheenjohtaja 
Marika Knaapila-Navarrete 

ERO 31.12.2020 
 

II varapuheenjohtaja Minna Hares (3.9. alk.) ASA-02, +358 40 571 5914  

Jäsenet 
 

  

1. ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneu-

vokset 
Laine Marko KEO-10, +358 503 494 597 

2. ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneu-

vokset 
Salo Petri 

ALI-01,  +358 295 351 018 

 

3. ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset 

avustajat 

Simo-Pekka Parviainen 

3.9.- 5.12.2020 (ero UM:stä) 
 

4. ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset 

avustajat 
Keppo Matti (3.9. alk.) ASA-40, 50 476 4423 

5. hallinnolliset ulkoasiainsihteerit, hallin-

nolliset avustajat  
Täyrynen Timo HAL-13, +358 295  351093 

6. hallinnolliset ulkoasiainsihteerit, hallin-

nolliset avustajat 
Kojo Eliisa (1.8. alk.) KPA-20, +358 295 351774 

7. osasto- ja toimistosihteerit Haavisto-Koskinen Miia 
KEO-50, +358 295 350 338 

 

8. osasto- ja toimistosihteerit Kuntsi Tiina OIK-20,  +358 50 441 4973 

9. osasto- ja toimistosihteerit ja virasto- ja 

vahtimestarit 
Tavi Sanna ASA-10, +358 50 413 0817 

10. osasto- ja toimistosihteerit ja virasto- ja 

vahtimestarit 

Komulainen Laura 

(15.10.alk.) 
HAL-70, +358 40 749 2418 

11. erityisvirkamiehet Wanner Petri ALI-30, +358 40 731 4509 

12. erityisvirkamiehet Schneider Riitta 

KPA-30, Maahantulolupa-asioi-

den palvelukeskus (Kouvola) 

+358 50 318 1801  

Pääluottamusmies Lehtonen Kari Kanavakatu 3 B, 5. krs. 

+358 50 409 1454 

Taloudenhoitaja 

 

Tiia Rakkolainen (1.8.alk.) TUO-01, +358 50 462 4425 

Toimisto  

 

Lukkala Maikki Kanavakatu 3 B, 1. krs. 

09 160 56488, 050 4567 900 

ry.uhvy@formin.fi 

 

Hallituksesta erosivat 31.7.2020 Jan Koivu, Sari Uusi-Rauva, Tomi Lounio, Taina Karpenko ja Leena 
Mahr. Taloudenhoitajan ja varapääluottamusmiehen toimesta erosi Hanna-Leena Peltoniemi 31.7. ja uu-
tena taloudenhoitajana aloitti Tiia Rakkolainen (v. 2021 alusta Tiia Saito) 1.8.2020. Uusina hallituksessa 
aloittivat Minna Hares ja Matti Keppo 1.9. Eliisa Kojo 1.8. ja Laura Komulainen 15.10.2020. 

tel:+358%2040%20571%205914
tel:+358%20503%20494%20597
tel:+358%20295%20351%20018
tel:+358%20295%20350%20338
tel:+358%2050%20441%204973
tel:+358%2050%20318%201801
mailto:ry.uhvy@formin.fi
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UHVYn TYÖRYHMÄT ja EDUSTUKSET v. 2020 lopussa 

 

  Työryhmä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

Työvaliokunta 
 

Juha Parikka, Marika Knaapila-Navarrete, Minna 
Hares, Kari Lehtonen (+Maikki Lukkala) 
 

Puheenjohtaja voi pyytää 
muita jäseniä kokoukseen kä-
siteltävistä asioista riippuen 

Yt-johtokunta (3) 
 

Juha Parikka, Marika Knaapila-Navarrete, Minna 
Hares ja Kari Lehtonen  
 

 

Laaja johtoryhmä Juha Parikka Varapuheenjohtajat; Kari Leh-
tonen 
 

Arviointi- ja kehittämisryhmä 
(ARVI) 

Minna Hares, Petri Salo ja Marika Knaapila-Navar-
rete  
 

Elisa Kojo, Simo-Pekka Parvi-
ainen ja Sanna Tavi 
 

Kehitysarvi 
 

ARVI-ryhmän jäsenten lisäksi Kari Lehtonen ja 
Juha Parikka 
 

 

VES-neuvotteluryhmä 
 

TVK:n jäsenet  

Tasa-arvokysymykset Marika Knaapila-Navarrete (UM:n Tasako)  
 

Tiina Kuntsi 

Toimintasuunnitelma 
(+budj. + palkkiot) 

Pj + työvaliokunta + taloudenhoitaja  

 Puoliso- ja perheasian    yhteys-
henkilö (myös ULPU) 

  

Sisäisen viestinnän toimitusneu-
vosto 

Timo Täyrynen Maikki Lukkala 

Työympäristö-hanke (työtilat) 
 

Kari Lehtonen  

Vuoden esimies -raati Sanna Tavi, 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 

Akavan koulutusryhmä Kari Lehtonen 
 

 

UE-Korvaukset 
 

Juha Parikka, Matti Keppo, Marika Knaapila-Na-
varrete, Miia Haavisto-Koskinen, Simo-Pekka Par-
viainen ja Sanna Tavi  
 

(ja lisäksi hallituksen ulko-
puolelta Paavo Kotiaho) 

TAMA, Suomen edustautumisen 
tavat ja mallit 
 

Petri Salo 
 

Juha Parikka 

Lakkotoimikunta Kari Lehtonen, Juha Parikka, Marika Knaapila-Na-
varrete ja Tiina Kuntsi 
 

 

Juhlatoimikunta, v. 2020-2021 
 

Hallitus + PLM 
 
 

 

Jäsenhankinta- ja viestintä –toi-
mikunta (ERA) 
 

Parikka, Lehtonen, Täyrynen, varapuheenjohtajat 
ja Lukkala 
 
 

 

Statian hallitus 
 

Maikki Lukkala Juha Parikka 
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UHVY ry, osallistumiset hallituksen kokouksiin 2020               (x  paikalla,  -  poissa,  ---  ei hallituksessa) 

 
 
 

 16.1. 
PK 1 

13.2. 
PK 2 

12.3. 
PK 3 

16.4. 
PK 4 
teams 

14.5. 
PK 5 
teams 

11.6. 
PK 6 
teams 

 3.9. 
PK 7 
teams 

 

15.10. 
PK 8 
teams 

 

26.11. 
PK 9 
teams 

 

4.12. 
PK 10 
teams 

 

17.12. 
PK 11 
teams 

 

1. Parikka Juha (puheenjohtaja) x x x x x x  x x x x x 

2. Haavisto-Koskinen, Miia x x - x x x  x x x x - 

3. Hares Minna (alk. 1.8.) --- --- --- --- --- ---  x x x - x 

4. Karpenko, Taina (1.8. asti) x x x x - x  --- --- --- --- --- 

5. Keppo, Matti (alk. 1.8.) --- --- --- --- --- ---  - x x - - 

6. Knaapila-Navarrete, Marika x x - x x -  x - x - - 

7. Koivu, Jan (1.8. asti) x x x x x x  --- --- --- --- --- 

8. Komulainen Laura (15.10.alk.) --- --- --- --- --- ---  --- x x x x 

9. Kojo Eliisa (alk. 1.8.) --- --- --- --- --- ---  x x x - - 

10. Kuntsi, Tiina  - x x x x -  x x x x - 

11. Laine, Marko x x x x x x  x x x - x 

12. Lehtonen, Kari (PLM 1.1.2018 alk.) x x x x x x  x x x x x 

13. Lounio, Tomi (1.8. asti)  - - x x x -  --- --- --- --- --- 

14. Lukkala, Maikki (kokousten sihteeri) x x x x x x  x x x x x 

15. Mahr, Leena (1.8. asti) x x - x x x  --- --- --- --- --- 
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 16.1. 
PK 1 

13.2. 
PK 2 

12.3. 
PK 3 

16.4. 
PK 4 

14.5. 
PK 5 

11.6. 
PK 6 

 3.9. 
PK 7 
 

15.10. 
PK 8 

26.11. 
PK 9 

4.12. 
PK 10 

18.12. 
PK 11 

16. Parviainen Simo-Pekka (1.8. – 5.12.20) --- --- --- --- --- ---  x - - - x 

17. Peltoniemi, Hanna-Liisa(tal.hoit.1.8.asti) - - - - - -  --- --- --- --- --- 

18. Rakkolainen Tiia (tal.hoit. 1.8.alkaen) --- --- --- --- --- ---  - x x - x 

19. Salo, Petri x x - x x x  x x x x - 

20. Schneider, Riitta - - - - x x  x - x - - 

21. Tavi, Sanna x - x x x x  x x x x x 

22. Täyrynen, Timo x x x x x x  x x x - x 

23. Uusi-Rauva, Sari - x - x x x  --- --- --- --- --- 

24. Wanner, Petri  x x x x x x  x - x - x 

 



 

Tapaamisia ja tapahtumia vuoden 2020 aikana 
 

 Tapaaminen Tulokkaan kanssa 9.1. (Lehtonen) 

 UH-Akavan tapaaminen 13.1. (Parikka ja Lehtonen) 

 Sisäilmatyöryhmän kokous 14.1. (Lehtonen) 

 ERA & UHVY –kokous 15.1. (Parikka, Lehtonen ja Lukkala) 

 Torstai-aamun yhteistyöpalaveri 16.1. (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli) 

 Statian hallitus 16.1. (Lukkala) 

 YT-johtokunnan kokous 17.1. (Parikka, Knaapila-Navarrete ja Lehtonen) 

 Tapaaminen Suomen Poliisijärjestöjen Liiton toimistossa 20.1. (Lehtonen) 

 KEUMI:n tapaaminen 22.1. (Parikka ja Lehtonen) 

 Torstai-aamun yhteistyöpalaveri 23.1. (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli) 

 AVA:n pääluottamusmiesten tapaaminen 24.1. (Lehtonen) 

 VM:n virastoerä- ja tiedonsaantikoulutus 28.1. (Lehtonen) 

 Koronavirusinfo 29.1. (Lehtonen) 

 Torstai-aamun yhteistyöpalaveri 30.1. (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli) 
 

 UMI:n tapaaminen 5.2. (Parikka ja Koivu) 

 YKA:ssa järjestöjen yhteistapaaminen 11.2. (Parikka ja Lehtonen) 

 AVAn vuosikokous 11.2. (Parikka) 

 Koronavirusinfo 12.2. (Lehtonen) 

 Videokäsikirjoitus kokous toimistolla 12.2. (Parikka, Lehtonen ja Lukkala) 

 Torstai-aamun yhteistyöpalaveri 13.2. (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli) 

 YT-johtokunnan kokous (Parikka ja Lehtonen) 14.2.            

 Paavilaisen tekemä haastattelu (Parikka ja Lehtonen) 18.2.            

 Koronavirusinfo (Lehtonen) 19.2.            

 Torstai-aamun yhteistyöpalaveri = Rambollin raportin käsittelyn työryhmä (Parikka ja Lehtonen + työnan-
tajapuoli) 20.2.            

 VAKAVA:n koulutusryhmän kokous (Lehtonen) 25.2.            

 Koronavirusinfo (Lehtonen) 26.2.            
 

 Tulevaisuuden työstä ja toimitiloista sekä osallistumaan VN konseptin luomiseen (Lehtonen) 2.3.              

 UHVYn brändin ja strategian esittely (hallitus) 3.3.               

 Koronavirusinfo (Lehtonen) 4.3.               

 Tapaaminen Ammattiliitto Pro ry:n kokoustilassa (Lehtonen) 4.3.               

 Torstai-aamun yhteistyöpalaveri (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli) 5.3.               

 Koronavirus-info UM-henkilöstölle ja edustustoille (Parikka, Lehtonen ja Lukkala) 5.3.               

 Työsuojeluvaltuutetun tapaus (Lehtonen) 6.3.               

 Työvaliokunnan kokous (Parikka, Lehtonen, Koivu, Knaapila-Navarrete ja Lukkala)  

 10.3.             

 Koronavirusinfo (Lehtonen) 11.3.             

 UHVY & Era –kokous (Parikka, Lehtonen ja Lukkala) 11.3.             

 Torstai-aamun yhteistyöpalaveri (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli) 12.3.   

 AVAn hallituksen kokous 12.3. (Parikka)            

 Tapaaminen YKA:n kanssa (Parikka ja Lehtonen) 13.3. 

 PLM-valmistautumiskokous YKA:ssa (Parikka ja Lehtonen) 13.3. 

 YT-johtokunnan kokous (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli) 13.3. 

 Tapaaminen Sannamaari Vanamon/ITÄ-02 kanssa (Lehtonen) 16.3. 

 Historiatoimikunta (Parikka, Lehtonen, Enden, Harttila ja Paavilainen) 17.3. 

 Koronavirusinfo (Lehtonen) 18.3. 

 Torstai-aamun yhteistyöpalaveri (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli) 19.3.   

 Statian hallitus (Lukkala) 23.3. 

 Pääluottamusmiesten tapaaminen hallinnon kanssa (Lehtonen) 24.3. 

 Yhteistyötapaaminen YKAn, JUKOn ja UH-Akavan kanssa (Parikka ja Lehtonen) 27.3. 
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 Ministeriöiden PLM-tapaaminen (Parikka ja Lehtonen) 30.3. 

 Työsuojelukoulutukset (Lehtonen ja Kärkkäinen) 31.3. 
 

 Ylimääräinen YT-johtokunta (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli) 2.4. 

 Ylimääräinen YT-johtokunnan kokous (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli) 9.4. 

 Työvaliokunnan kokous (Parikka, Lehtonen, Koivu, Knaapila-Navarrete ja Lukkala) 14.4. 

 UM:n kuukausitapaaminen UH-Akavan kanssa (Parikka ja Lehtonen) 17.4. 

 New Delhin korona-asiat (Parikka ja Lehtonen) 21.4. 

 YT-johtokunnan kokous (Parikka ja Lehtonen + työnantajapuoli) 23.4. 

 Työsuojeluasiat/HAL-13 (Lehtonen) 29.4. 

 YT-johtokunnan kokous (Parikka, Uusi-Rauva ja Lehtonen + työnantajapuoli) 30.4. 

 Tapio Lehtisen webinaari - Etätöissä maailman merillä (henkilökunta, 115 osal.) 30.4. 
 

 PLM-valmistautumiskokous YKA:ssa (Parikka ja Lehtonen) 4.5. 

 Työsuojelukoulutus (Kärkkäinen ja Lehtonen) 5.5. 

 VN YT (Parikka) 6.5. 

 Henkilöstöhallinnon kyselytunti (Lehtonen) 6.5. 

 YT-johtokunnan kokous (Parikka, Koivu ja Lehtonen + työnantajapuoli) 7.5. 

 Vakavan koulutusryhmän kokous (Lehtonen) 8.5. 

 Työttömyyskassa Statian tarkastus (Lukkala) 8.5. 

 Työttömyyskassa Statian hallituksen kokous (Lukkala) 11.5. 

 Työvaliokunnan kokous (Parikka, Knaapila-Navarrete, Koivu, Lehtonen ja Lukkala) 12.5. 

 Henkilöstöhallinnon kyselytunti (Lehtonen) 13.5. 

 Päivähoitokorvauksen työpaja (Uusi-Rauva ja Lehtonen) 13.5.  

 YT-johtokunnan kokous (Parikka, Koivu ja Lehtonen + työnantajapuoli) 14.5. 

 UM:n kuukausitapaaminen UH-Akavan kanssa, 15.5. (Parikka, Koivu ja Lehtonen) 

 UM ennakoiva sisäilmakokous, 18.5. (Lehtonen) 

 Statian edustajiston kokous, 18.5. (Lukkala) 

 Statian hallituksen kokous, 20.5. (Lukkala) 

 Työvaliokunnan kokous, 19.5. (Parikka, Knaapila-Navarrete, Koivu, Lehtonen ja Lukkala) 

 Koronaviestin tekeminen, 20.5. (Knaapila-Navarrete ja Lehtonen) 

 YT-johtokunnan kokous, 21.5. (Parikka, Uusi-Rauva ja Lehtonen + työnantajapuoli) 

 Ministeriöiden PLM-tapaaminen, 25.5. (Parikka ja Lehtonen) 

 UHVY:n vuosikokous, 25.5.  

 Määräaikaisten palvelusuhteiden tarkastelu, 27.5. (Lehtonen) 

 Työsuojelukoulutus, 28.5. (Kärkkäinen ja Lehtonen) 
 

 UE-korvaustyöpaja, 3.6. (Parikka ja Lehtonen) 

 Paluu läsnätyöhön, JUKO:n exit-työryhmän aloitus, 4.6. (Lehtonen) 

 Lähetekeskustelu asiantuntijauran luomista pohtivan työryhmän käynnistämisestä, 4.6. (Parikka, Koivu, 
Wanner ja Lehtonen) 

 Työpalaveri Jukossa, 5.6. (Lehtonen) 

 Ministeriöiden PLM-tapaaminen, 8.6. (Lehtonen) 

 Työvaliokunta, 9.6. (Parikka, Knaapila-Navarrete, Koivu, Lehtonen ja Lukkala) 

 Henkilöstöhallinnon kyselytunti, 10.6. (Lehtonen) 

 Statian hallituksen kokous, 10.6. (Lukkala) 

 YT-johtokunnan kokous, 11.6. (Parikka ja Lehtonen)  

 UM:n kuukausitapaaminen UH-Akavan kanssa 15.6. (Parikka ja Lehtonen) 

 Asiantuntijauran kehittämistyön käynnistäminen 15.6 (Puustinen, Tulokas, UH Akava, Parikka ja Lehto-
nen) 

 UE-korvaus –keskustelu UMI:n kanssa 16.6. (Parikka ja Lehtonen) 

 JUKO exit valtio18.6. (Lehtonen) 

 Kehittämisajatuksia siirtosuunnittelusta 2.7. (Parikka) 
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 Beirutin tilanteen seuranta 6.8. (Lehtonen) 

 Beirutin tilanteen seuranta 7.8. (Lehtonen) 

 Ministeriöiden PLM-kokous 10.8. (Lehtonen) 

 Beirutin tilanteen seuranta 10.8. (Lehtonen) 

 UHVY & Era –kokous 12.8. (Parikka, Lehtonen ja Lukkala) 

 Beirutin tilanteen seuranta 13.8. (Lehtonen) 

 Statian hallitus 17.8. (Lukkala) 

 Työvaliokunta 20.8. (Parikka, Knaapila-Navarrete, Lehtonen ja Lukkala) 

 Dosentti Marko Paavilaisen tapaaminen 20.8. (Parikka, Knaapila-Navarrete, Lehtonen ja Lukkala) 

 Beirutin tilanteen seuranta 20.8. (Lehtonen) 

 Juko exit valtio 21.8. (Lehtonen) 

 Ministeriöiden PLM-kokous 24.8. (Lehtonen) 

 Koronaan liittyvät riskikartoitusasiat VNK:n kanssa 24.8. (Lehtonen) 

 Suurlähettiläskokous 2020, 26.8. (Parikka ja Lehtonen) 

 YT-kehittäminen 27.8. (hallinnon johto, Parikka ja Lehtonen) 

 UM:n kuukausitapaaminen UH-Akavan kanssa 28.8. (Parikka ja Lehtonen) 

 Juko exit valtio 28.8. (Lehtonen) 

 ERA:n toimittajan tapaaminen 28.8. (Parikka ja Lehtonen) 
 

 UHVYn 50-vuotishistorian julkistamistilaisuus 1.9. (Parikka ja Lukkala) 

 UHVYn 50-vuotishistorian julkistamistilaisuus 2.9. (Parikka, Lehtonen ja Lukkala) 

 YT-kehittäminen 3.9. (Parikka ja Lehtonen) 

 VAKAVA:n koulutusryhmän kokous 3.9. (Lehtonen) 

 Asiantuntijauran valmistelu, 4.9. (Parikka, Koivu ja Lehtonen) 

 JUKO exit valtio, 4.9. (Lehtonen) 

 UH Akava-UHVY-koordinaatiopalaveri: asiantuntijatyöryhmä, 7.9. (Parikka, Koivu ja Lehtonen) 

 Statian kassantarkastus, 7.9. (Lukkala) 

 Tapaaminen Maria Löfgren ja Markku Kojo 8.9. (Parikka ja Lehtonen) 

 UHVY & ERA –kokous 9.9. (Parikka, Lehtonen ja Lukkala) 

 Sture Fjäderin tapaaminen Akavassa 9.9. (Parikka ja Lehtonen) 

 YT-kehittäminen (hallinnon johto, 10.9. (Parikka ja Lehtonen) 

 Ministeriöiden PLM-kokous 14.9. (Lehtonen) 

 YT-kehittäminen 17.9. (hallinnon johto ja Lehtonen) 

 ERA:n haastattelu: korona-ajan kysymykset 17.9. (Lehtonen) 

 Kavakun ja Halkun tapaaminen, 18.9. (Haavisto-Koskinen ja Uusi-Rauva) 

 ARVI-asioiden käsittely 21.9. (Arvi-ryhmä ja Lehtonen) 

 Hallinnon kyselytunti 23.9. (Lehtonen)  

 Statian hallitus, 23.9. (Lukkala)                 

 JEA / VAKAVA koulutukset 2020 ja 2021 24.9. (Lehtonen) 

 YT-kokous, 25.9. (Lehtonen) 

 UM:n ennakoiva sisäilmatyöryhmä, 30.9. (Lehtonen) 
 

 YT-kehittäminen. 1.10. (hallinnon johto, Parikka ja Lehtonen) 

 Historiatoimikunnan päätösjuhla, 1.10. (Parikka, Lehtonen ja Lukkala) 

 Virastoerä- ja tiedonsaantikoulutus, 7.10. (Lehtonen) 

 YT-kehittäminen, 8.10. (hallinnon johtoa, Parikka ja Lehtonen) 

 Tapaaminen JUKOssa, 8.10. (Parikka ja Lehtonen) 

 UM:n kuukausitapaaminen UH-Akavan kanssa, 8.10. (Parikka ja Lehtonen) 

 Ministeriöiden PLM-kokous, 12.10. (Lehtonen) 

 Työvaliokuntakokous, 13.10. (Parikka, Hares, Lehtonen ja Lukkala) 

 ULPUn tapaaminen, 14.10. (Parikka ja Lehtonen) 

 YT-johtokunnan kokous 16.10. (Parikka, Hares ja Lehtonen) 
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 Hallinnon kyselytunti 21.10. (Lehtonen) 

 TVES-neuvottelut hallinnon kanssa 26.10. (Parikka, Hares ja Lehtonen) 

 Statian hallituksen kokous 27.10. (Lukkala) 

 VAKAVA:n koulutusryhmän kokous 28.10. (Lehtonen) 

 Hallinnon kyselytunti 28.10. (Lehtonen) 

 TVES-neuvottelut hallinnon kanssa 30.10. (Parikka, Hares ja Lehtonen) 
 

 YT-kehittäminen hallinnon kanssa 5.11. (Parikka ja Lehtonen) 

 YT-johtokunnan kokous 6.11. (Lehtonen) 

 Ministeriöiden PLM-kokous 9.11. (Lehtonen) 

 TVES-neuvottelut hallinnon kanssa 11.11. (Parikka, Hares ja Lehtonen) 

 YT-kehittäminen (hallinnon johto 12.11. (Parikka ja Lehtonen) 

 Tapaaminen Timo Soinin kanssa 16.11. (Parikka ja Lehtonen) 

 Kehitys-Arvin kokous 17.11. (Arvi-ryhmä, Parikka ja Lehtonen) 

 Statian hallituksen kokous 17.11. (Lukkala) 

 JUKOn valtiosektorin lakkoasiat 18.11. (Lehtonen) 

 Statian kassan tarkastus 18.11. (Lukkala) 

 TVES-neuvottelut hallinnon kanssa 19.11. (Parikka, Hares ja Lehtonen) 

 UM:n kuukausitapaaminen UH-Akavan kanssa 20.11. (Parikka ja Lehtonen) 

 VAKAVA:n koulutusryhmän kokous 20.11. (Lehtonen) 

 Merikasarmin etikettityöpaja 24.11. (Lehtonen) 

 Työvaliokunnan kokous 24.11. (Parikka, Hares, Lehtonen ja Lukkala) 

 Akavan liittokokous 24.11. (Parikka) 

 Valmennus esimiehille päihteiden ongelmakäytön varhaisesta tunnistamisesta ja puheeksiottamisesta 
työpaikalla 26.11. (Lehtonen)  

 TVES-neuvottelut hallinnon kanssa 27.11. (Parikka ja Lehtonen) 

 YT-johtokunnan kokous 27.11. (Parikka ja Lehtonen) 

 UHVY ry:n syyskokous 30.11. (Parikka, Lehtonen ja Lukkala) 
 

 UHVYn toimiston muuttoasiat 1.12. (Hallinto ja Lehtonen) 

 Määräaikaisten palvelusuhteiden tarkastelu 2.12. (Lehtonen) 

 Hallinnon kyselytunti 2.12. (Lehtonen) 

 Neuvottelut JUKOn kanssa 2.12. (Parikka ja Lehtonen) 

 TVES-neuvottelut hallinnon kanssa 3.12. (Parikka, Hares ja Lehtonen) 

 YT-kehittäminen hallinnon kanssa 3.12. (Parikka, Hares ja Lehtonen) 

 Ministeriöiden PLM-kokous 7.12. (Lehtonen) 

 UM:n ennakoiva sisäilmatyöryhmä 8.12. (Lehtonen) 

 TVES-neuvottelut hallinnon kanssa 8.12. (Parikka ja Lehtonen) 

 YT-kehittäminen hallinnon kanssa 10.12. (Parikka ja Lehtonen) 

 UM:n laajennetun johtoryhmän kokous 10.12. (Lehtonen) 

 AVAn hallituksen kokous 10.12. (Parikka) 

 Vuoden esimiehen valinta 11.12. (Salo, Wanner, Rakkolainen, Komulainen ja Lehtonen) 

 UHVYn uuden toimitilan katselmus Merikasarmilla 15.12. (Lehtonen ja Lukkala) 

 Statian hallituksen kokous 14.12. (Lukkala ja Parikka) 

 Työvaliokunnan kokous 15.12. (Parikka, Hares, Lehtonen ja Lukkala) 

 UM:n kuukausitapaaminen UH-Akavan kanssa 16.12. (Parikka ja Lehtonen) 

 Vuoden esimies 2020 –julkistus UM:n pikkujoulussa 16.12. (halku ja kavaku) 
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UHVYn jäsenistölle vuonna 2020 lähetettyjä tiedotteita  
  
UHVYn takeohje v. 2020 9.1.2020 

MUISTUTUS  Smartumit ja LEFFAliput vuodelle 2020 23.1.2020 

Julkisalojen järjestöt irtisanovat virka- ja työehtosopimuksensa  29.1.2020 

UHVYn luento:  Unelmien voima - arvot ja kulttuuri menestyksen perustana 3.3.2020 

- tilaisuus peruuntui koronan vuoksi 
 

PJ-kirje: Koronan pyörteessä tehdään upeaa työtä – ja kuuluu myös hyviä uutisia 7.4.2020 

KUTSU  UHVYn kevätkokoukseen 25.5.2020 23.4.2020 

Muistutus  UHVYn kevätkokoukseen 25.5.2020 15.5.2020 

UHVYn 50-vuotisjuhla mahdollisesti 1.10.2020 19.5.2020 

-  tilaisuus peruuntui koronan vuoksi 
 

Webinaari etätyön parhaista käytännöistä (Terveystalo) 9.6.2020 

Kesäkuun Mökki Extra! (Akavan eduista) 9.6.2020 

Puheenjohtajan kesäkirje: Kohti uusia aikoja 16.6.2020 

Muutokset jäsenyydessä (infoa jäsenille) 22.6.2020 

Finnkinon sarjalipuilla on pidennetty voimassaoloaika 6.7.2020 

Smartumit ja LEFFAliput vuodelle 2020  Elokuussa haku 6.8.2020 

KUTSU: UHVYn 50-vuotishistorian julkistus 20.8.2020 

UHVYn puheenjohtaja Juha Parikan puhe SL-kokouksessa 26.8.2020 

KUTSU  UHVYn 50-vuotishistorian julkistukseen (kutsuvieraat) 26.8.2020 

Akava Works:  Kysely koronaepidemian vaikutuksista työelämään 2.9.2020 

KUTSU  UHVYn 50-vuotisjuhla  12.5.2021 (ennakkoilmoitus) 8.9.2020 

Yhteistyötä ja yhteentörmäyksiä (tiedote kirjasta ja sen noutamisesta) 16.9.2020 

Liput ovat postissa (Smartumit ja leffaliput postitettu) 21.9.2020 

Tällaisia ongelmia olemme ratkoneet korona-aikana (juttu nettisivuilla PLM:stä) 28.9.2020 

v. 2021 kalenteritilaus 30.10.2020  mennessä  8.10.2020 

Tervetuloa UHVYn jäseneksi  (uusille jäsenille pitkin vuotta) 9.10.2020 

UHVYn kannanotto UE-korvausjärjestelmän uudistamiseksi 16.10.2020 

Pirjo Tulokas onnittelee 50-vuotiasta UHVYä 5.11.2020 

UHVY: Kenestä vuoden 2020 esimies 16.11.2020 

UHVY muistuttaa: näkemyksesi UE-korvausjärjestelmästä VASTAA 17.11.2020 

KUTSU UHVY ry:n syyskokoukseen ma 30.11. 23.11.2020 

UHVYn syyskokous ma 30.11. klo 15.30  Liittymislinkki 27.11.2020 

Uusin tutkimus Suomen ja  ulkomaiden välillä kasvaneista lapsista 3.12.2020 

UHVYn syyskokouksen pöytäkirja (vain osallistuneille) 4.12.2020 

Vuoden esimies valinnasta 11.12.2020 

UM:n virkamiesten edunvalvoja: Haavisto-tapaus vaarassa johtaa mielivaltaan 14.12.2020 

Vuoden esimies on julkistettu (Sini Paukkunen) 17.12.2020 
 
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 

PERUSTETTU  12.3.1970 
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