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Asettamispäätös 

Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) kongressin kansallinen valmisteluryhmä 
 
 
Asettaminen Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellään 

asettanut työryhmän avustamaan Maailman postiliiton UPU:n vuoden 2020 
kongressin valmisteluissa. 

 
Toimikausi Työryhmän toimikausi on asettamispäivästä lukien siihen asti, kun 

kongressi on saatu kaikilta osin järjestettyä. 
 
Tausta UPU:n 27. kongressi oli tarkoitus järjestää elokuussa 2020 

Norsunluurannikolla. COVID-19 viruksen leviämisestä johtuen kongressia 
on jouduttu siirtämään. UPU:n hallinnollinen elin International Bureau 
ilmoittaa kongressin uudet päivämäärät, kun kongressi voidaan järjestää 
turvallisesti. 

 
Kongressi järjestetään joka neljäs vuosi ja se toimii UPU:n ylimpänä 
päätöksentekoelimenä. Kongressissa käsitellään ja hyväksytään liiton 
sopimukset, päätetään talous- ja budjettiasiat, valitaan liiton pääjohtaja ja 
varapääjohtaja sekä valitaan jäsenet toimeenpaneviin neuvostoihin (Council 
of Administration & Postal Operations Council). On hyvä huomioida, että 
Maailman postiliitossa EU ei ole yhtenäinen jäsen, vaan kaikki EU-maat 
äänestävät kongressissa itsenäisesti parhaakseen katsomallaan tavalla. 

 
Tavoitteet Tavoitteena on valmistautua UPU:n kongressiin ja valmistella Suomen 

neuvottelukannat. 
 
Tehtävät Kansallisen valmistelutyöryhmän tehtävänä on kartoittaa suomalaisten 

toimijoiden suhtautuminen kongressissa käsiteltäviin asioihin, seurata 
UPU:ssa ja sen toimielimissä tehtävää valmistelutyötä, laatia Suomen 
ehdotetut kannat neuvotteluihin, suunnitella yleiskokouksen valmisteluihin 
liittyvässä tiedottamisessa sekä tehdä ehdotus Suomen yleiskokoukseen 
osallistuvan valtuuskunnan kokoonpanosta. 

 
 Työryhmässä käsitellään kongressin valmistautumiseen liittyviä 

kansainvälisen postiliikenteen kysymyksiä ja ehdokasvalintoja UPU:n 
toimielimiin. Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan. Liikenne- ja 
viestintäministeriö päättää Suomen neuvottelukannoista työryhmää 
kuultuaan. 

 
Organisointi Työryhmä: UPU:n vuoden 2020 kongressin valmistelutyöryhmä 
 
  Puheenjohtaja Sini Wirén, liikenne- ja viestintäministeriö 
  Varapuheenjohtaja Sissi Kohtala, liikenne- ja viestintäministeriö 
  Sihteeri Eero Salojärvi, liikenne- ja viestintäministeriö 
 

 Asettamispäätös VN/15588/2020 
   

   

 15.6.2020  

   



2(2) 

 

 

 
 
 

     
Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin w ww.lvm.fi 

 Eteläesplanadi 16  PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi 

 Helsinki 00023 Valtioneuvosto  kirjaamo@lvm.fi 

     

 

  Jäsenet: 
  Petri Kuurma, ulkoministeriö 
  Merja Saari, Liikenne- ja viestintävirasto 
  Niko Aarnio, Liikenne- ja viestintävirasto 
  Tuija Åkerman, Posti Group Oyj 

Päivi Rokkanen, Posti Group Oyj 
  Ulla Vainio, Posti Group Oyj 
  Heli Heikkilä, Posti Group Oyj 
  Henrik Lundqvist, Åland Post Ab 
  Eivor Granberg, Åland Post Ab 
   
  Varajäsenet: 
 
 

Työryhmä tulee tarpeen mukaan kuulemaan myös muita sidosryhmiä ja 
asiantuntijoita. 
 
Työryhmän muodostamisessa on huomioitu naisten ja miesten tasa-
arvosta annetun lain (609/1986) säännökset toimielimen kokoonpanosta. 

 
 
Kustannukset ja rahoitus 
 
  Työryhmä työskentelee virkatyönä ilman eri korvausta. 
 
 
 
 
 
 
  Timo Harakka 
  Liikenne- ja viestintäministeri 
 
 
 
 
 
  Sabina Lindström 
  ylijohtaja 
  Kansliapäällikön sijaisena 
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu  Valmistelutyöryhmän jäsenet 
 
 
Tiedoksi   Liikenne- ja viestintävirasto, kirjaamo 


