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Kannen kuvassa HKI 94 Kontulan työntekijöitä alkaen vasemmalta: Markus Kukkanen, Jarmo Raatikainen, 
Christine Eret, Jari Kotola ja edessä Melissa Vanhala. Esimies Raatikainen antoi Preivarille ennen postiuransa 
päättymistä haastattelun, jonka voit lukea sivulta 25. kuva Riitta Sievilä
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PÄÄKIRJOITUS

Työn tekemisen voi niin monella tapaa tehdä vaikeaksi.

Se vihonviimeinen lehdentekopäivä on aluillaan, mitä teen? 
Katson televisiota ja keitän paljon kahvia, jotta sen juomiseen 
kuluisi mahdollisimman pitkä aika. Onnekseni saan puhelun, 
että pitäisi olla kuljettajana juhliin menijöille. Koska auto jää 
minulle hoitoon, keksin lähteä ostoksille automatkan päähän 
enkä lähikauppaan. Hellepäivän vuoksi ymmärrän, että juuri 
tänään minun täytyy käydä uimassa meressä, joka sattumalta 
on lähellä kauppaa. Sitten onkin jo nälkä. Täytyy tietenkin tehdä 
pitsaa, koska on viikonloppu. 

Tee nyt jo sitä perhanan lehteä!

Merkittävin syy lehden viivästymiseen on kuvitelma. Olettamus 
siitä, että kesä-/heinäkuun aikana saamme kuulla jotain järisyt-
tävää työehtoshoppailusta. Näin ei kuitenkaan vielä tätä kirjoit-
taessa ole tapahtunut. Kaikki paukut lienevät syksyn työehtoso-
pimusneuvottelun yhteydessä.

En taida olla yksin näiden harhailevien ajatusten kanssa. 
Työntekijät katoavat Postista kuin rantahiekkaa valuisi avonai-
silta kämmeniltä sormien lävitse. Jotkut ovat kerta kaikkiaan 
saaneet tarpeekseen postityön vaikeaksi tekemisestä.

Meitä työntekijöitä on usein moitittu muutosten vastustamises-
ta. Tällä hetkellä muutokset vaikuttavat duunarin silmin sulalta 
hulluudelta. Peruspalvelusta puhuminen suhahtaa tuulen lailla 
korvasta toiseen tyhjien päiden läpi.

Monella tittelillä, työryhmällä ja tilastolla pohditaan postinja-
kamisen parempaa tuottavuutta, kun asioita voisi ratkaista hel-
posti kysymällä asiantuntijoilta. Siis postityöntekijöiltä. Olemme 
kuitenkin tilanteessa, jossa pystymme tekemään ainoastaan 
siten kuin työnjohto ja valtiovalta määräävät.

Tuleeko vielä aika, jolloin postityöntekijän ammattitaitoa arvos-
tetaan? Se jää nähtäväksi. Jotkut meistä ovat päättäneet jäädä 
tähän teatteriin loppunäytökseen asti.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus on voimassa 
31.10.2019 saakka. Posti- ja logistiikka-alan unioni on juuri niin 
vahva kuin sen heikoinkin jäsen on.

Voimia syksyyn!
Riitta Sievilä
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Maaliskuussa pidetyssä vuosikoko-
uksessa valittiin yksimielisesti Satu 
Ollikainen jatkamaan tehtävässään 
osaston puheenjohtajana. Meneillään 
olevan kauden toimikunnan jäsenik-
si valikoituivat seuraavat henkilöt 

äänimäärän mukaisessa järjestyksessä (suluissa järjes-
täytymiskokouksessa päätetyt tehtävät): Petra Peltomäki 
(varapuheenjohtaja), Riitta Sievilä (tiedottaja), Jarmo 
Pakkanen (taloudenhoitaja), Rasmus Ivovaara (sihteeri), 
Pertti Pohjanvuori (tositteiden tarkistaja), Juhani Rajala, 
Timo Väisänen (jäsenvastaava) ja Jan Österberg (tosit-
teiden tarkistaja) sekä varajäseniksi Tuomo Heinävaara 
(varasihteeri), Ville Asikainen ja Olli Matilainen.

LYHYET
JA NOPEAT

TIETOA JA TARINAA

LYHYESTI SIELTÄ

TÄÄLTÄ.

1.
2.

1. 3.

tekstit ja kuvat Riitta Sievilä
piirros Tuomo Heinävaara
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4.

2.

Seuraava vuosikokous on lauantaina 28.3.2020 Hotelli 
Arthurissa. Varaa jo nyt aikaa kalenteristasi. Tule kuun-
telemaan ajankohtaisia asioita ja päättämään yhteisistä 
asioistamme.

Oletko koskaan allekirjoittanut 
kasalaisaloitetta? Käy tutustumas-
sa sivustoon kansalaisaloite.fi, sieltä 
löydät tarvitsemasi tiedot. Juuri näil-
lä hetkillä sivustolla on loppumassa 
nimien keruu aloitteeseen alipalk-

kauksen kriminalisoimiseksi. Allekirjoittaminen netissä 
on helppoa ja vie aikaa noin minuutin. Jos mieluummin 
täytät paperisen allekirjoituslomakkeen, voit antaa sen 
luottamusmiehellesi lähetettäväksi kootusti eteenpäin.

Työtapaturma on äkillinen, ennalta 
arvaamaton ja ulkoisen tekijän aihe-
uttama tapahtuma, joka voi sattua 
työssä tai työmatkalla ja josta seu-
rauksena on vamma tai sairaus.

Vakavuusasteen perusteella tapahtumat jaetaan työta-
paturmiin, läheltä piti -tilanteisiin ja nollatapaturmiin. 
Läheltä piti - tilanteessa työtapaturman sattuminen on 
ollut lähellä, mutta henkilövahingoilta on säästytty.

Tapaturman sattuessa ilmoita asia välittömästi työn-
johdolle. Esimies tekee tapaturmailmoituksen ja antaa 
työntekijälle vakuutustodistuksen lääkärissä käyntiä var-
ten. Myös läheltä piti-tilanteet ja nollatapaturmat tulee 
ilmoittaa, vaikka tapahtuman sattuessa mitään vaivaa tai 
vammaa ei ole. Oireilua saattaa ilmaantua myöhemmin.

Vakavaksi työtapaturmaksi katsotaan vähintään 30 päivän 
työkyvyttömyyden aiheuttama tapaturma ja siitä on viipy-
mättä ilmoitettava työsuojeluviranomaisille.

Tapaturmat tulee tutkia. Tutkinnan tarkoitus ei ole syyllis-
tää ketään, vaan estää samanlaisten tilanteiden syntymi-
nen jatkossa.

Tapaturmia voidaan estää ja vähentää opastuksella sekä 
kertaamalla sopivin väliajoin turvallisuusasioita - ainakin 
silloin, kun ne ovat ajankohtaisia kuten liukkailla keleillä 
kuumalla ilmalla.

Preivarin 2/2018 ristikon neljä rat-
kaisusanaa olivat ”paljon tavaraa 
autoon pakattuna”. Oikein vastan-
neiden kesken suoritetussa arvon-
nassa onni suosi, jo toistamiseen, 
Christoffer Huggarea Espoosta. 

Onnittelut Christofferille! Hänelle on lähetetty kaksi lef-
falippua.

Preivarin toimikunta päätti, että lehden tähän numeroon 
ei laiteta ristikkoa/kryptoa. Syyksi todetaan vähäiset vas-
tausmäärät. Tähän päätökseen toki voi lukijakunta halu-
tessaan yrittää vaikuttaa antamalla palautetta.

3.
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urroksessa elämisessä ja eteenpäin mene-
misessä eivät suinkaan ole auttaneet Postin 
erittäin monet huonot ja virheelliset toi-
minnat eikä säästöjen hakeminen vääristä 
paikoista. 

Postin ahdinkoa on edesauttanut postialan kilpailun 
vapautuminen, kilpailijoiden tuleminen markkinoille 
samaan aikaan, kun postimäärät vähenevät digitalisaati-
on kautta. Samoin edellisen hallituksen vaateet osinkojen 
jatkuvasta kasvattamisesta ovat vaikeuttaneet Postin 
toimintaa. 

Kuviteltua säästöä henkilöstövähennyksillä

Säästöjä voidaan hakea monella tavalla, mutta itsestään-
selvyys ei ole se, että niitä saadaan vähentämällä henki-

löstöä. Useimmiten jakelussa henkilöstön vähentäminen 
on johtanut suurempiin kustannuksiin lisä- ja ylityön 
kautta sekä palkkaamalla sama, ellei suurempi määrä 
vuokratyöntekijöitä, mitä vakituisista vähennettiin.

Parhaiten säästöjä saadaan aikaan, kun asioita tehdään 
aidon oikeasti yhdessä henkilöstön kanssa sekä tasapai-
nottamalla ja optimoimalla työ oikein. On myös hyväk-
syttävä, että kaikkea niin sanottua ”löysää” ei saada pois 
ilman lisääntyviä kustannuksia ja laadun heikkenemistä. 

Hyvä esimerkki eräästä elintarvikeyrityksestä on se, että 
päivän päätteeksi valmistuksesta on jäätävä hävikkiin 
noin 20%. Jos jää enemmän, ovat tuotantomäärät olleet 
liian suuria. Jos jää vähemmän, tarkoittaa se laadun heik-
koutta. Todettakoon, että hävikki käytetään tavalla tai 
toisella. Tuottoa siitä ei kuitenkaan saada.

M

Posti on isossa murroksessa, sitä meistä ei varmaan kukaan kiistä. Postimäärät ovat vähenty-
neet, se on fakta. Mutta ovatko ne vähentyneet kaikkialla niin paljon, mitä posti julkisuuteen 
ilmaisee. Toki on alueita, joissa vaikutukset ovat suuremmat kuin toisaalla. Ihmiset muuttavat 
kasvukeskuksiin ja maaseutu autioituu. Tästä syystä postimäärät vähenevät kiivaammin toi-
saalla ja työmäärä kasvaa siellä, minne ihmiset muuttavat.

OIKEITA VAPAITA
PUHEENJOHTAJALTA

JA LEIKKIVAPAAPÄIVIÄ
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Esityö pois postinjakajalta

Esityötä eriytetään jakelusta ja se 
asia on nyt sanottu myös ääneen. 
Tässä on pääkaupunkiseudun alueel-
la tehty jo alkusysäys. Osa keskus-
tan esityöstä on siirretty tehtäväksi 
postikeskuksessa ja jakelu tehdään 
kylmälähtöpisteistä. 

Kyseenalaista tässä on, noudattaako 
työnantaja työehtosopimusta vai ei. 
Tulkintamme mukaan kärry-, pyörä- ja 
skootterireiteillä ei voi olla pelkkää 
jakelutyötä, ei edes osa-aikatyössä. 
Työnantajan tulkinnan mukaan voi 
olla. Asiasta on erimielisyys liittota-
soisessa neuvottelussa.

Mietittävänä on myös työehtojen 
kahden kerroksen väki. Nyt jo osal-
le vuokratyöntekijöistä maksetaan 
Teollisuusliiton jakelua koskevan työ-
ehtosopimuksen mukaista pienempää 
palkkaa kuin PAUn työehtosopimuk-
sessa. Sama työ, eri palkka. Tämäkin 
asia on käsittelyssä liittotasolla. 

Työnantajan kehittämää ”ketteryyttä” 
perjantaisin

Kesällä alueellamme ilmoitettiin, 
että urakointia ei makseta perjantai-
sin. Työnantajalla on koska tahansa 
mahdollisuus olla sopimatta ura-
koinnista, samoin on työntekijälläkin. 
Urakointia kuitenkin kuuluu maksaa 
äkillisen ja ennalta arvaamattoman 
poissaolon johdosta toisen reitin 
jakelusta. Mikäli työnantaja antaa 
työntekijälle perjantain vapaaksi 
äkillisesti, on se selkeästi äkillinen ja 
ennalta-arvaamaton poissaolo. Tästä 
asiasta on keskusteltu työnantajan 
kanssa, mutta näyttää siltä, että asia 
voidaan ratkaista vain jälkikäteen 
tehdyllä erimielisyydellä.

Työnantaja ilmoitti myös usealle 
määräaikaiselle, että perjantaina saa 
vapaapäivän ja ehkä mainitsi sivulau-
seessa, että tunnit siirretään muille 
päiville. Tällainen perjantai ei ole aito 
vapaapäivä. Tunnit tehdään muul-
loin. Aito vapaapäivä ei lisäisi eikä 
vähentäisi työtunteja muilta päiviltä. 

Kysymys kuuluukin, onko työvuoro-
luettelon muuttamisesta keskustelu 
aidosti työntekijän kanssa?

Voimassa olevaa työvuoroluetteloa 
ei saa muuttaa ilman työntekijän 
suostumusta. Määräaikaisillakin on 
voimassa olevat työvuoroluettelot. 
Mielestäni erityisesti määräaikais-
ten nuorten työntekijöiden kohdalla 
kyse on harhaanjohtamisesta. Onko 
heillä oikeasti tietoa mitä työehtoso-
pimuksessa ja laeissa sanotaan työn-
tekijöiden oikeuksista. Aiheuttaako 
kieltäytyminen pelon siitä, että heitä 
ei palkata uudestaan, varsinkin jos 
työsopimus on lyhyt.

Narraamista osapäivävapailla!

Perjantaille on tarjottu mahdollisuut-
ta lähteä ennen työajan päättymistä 
kotiin, mikäli käyttää siihen jous-
tovapaata. Tämä on kyllä todellista 
työntekijöiden pilkkaamista ja har-
haanjohtamista. Ei ole työntekijöiden 
vika, jos postimäärät ovat alhaiset 
ja työ on väärin suunniteltu. Onko 
reilua työntekijöitä kohtaan, että he 
antavat omistaan? Sanoisin raukka-
maista eikä kovin kauaskantoista.

Mikä on Postin tulevaisuus tällä 
menolla? Mitä mieltä on nykyinen 
hallitus postin tilanteesta ja mitä se 
haluaa asialle tehdä? Oli päätökset 
millaisia hyvänsä, vaikuttavauus on 
laajaa ja kauaskantoista. Nähtäväksi 
jää miten meidän työntekijöiden käy, 
ja liittomme? 

Yksi asia on varma, paras työpaikka 
vuonna 2020 Posti ei ole eikä liek-
ki ainakaan työntekijöiden kohdalla 
tule roihuamaan.

SATU OLLIKAINEN

Osittaisilla
joustovapailla 
narraaminen on 
työntekijöiden 
pilkkaamista ja 
harhaan-
johtamista.
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Pääluottamusmies Asmo Juvanoja jäi ansaitusti pois tehtävästään, jota hoiti 11 
vuoden ajan hyvällä sydämellä pitäen aina työntekijöiden puolta ja asettaen työn-
tekijät etusijalle riitoja ratkottaessa. Suuri kiitos Asmo yhteistyöstämme – on ollut 
mielenkiintoista olla opissasi.

einäkuussa vuoro siirtyi minulle, varapää-
luottamusmiehelle. Jatkan ”virkaa toimit-
tavana” pääluottamusmiehenä toistaiseksi. 
Vielä en osaa sanoa, käynnistetäänkö alueel-
la pääluottamusmiesvaalit Asmon siirryttyä 

pois kesken nelivuotisen pääluottamusmieskauden – 
aika näyttää. Kausi jatkuu vuoden 2021 loppuun. 

Postiura alkoi kesätyöstä

Olen espoolai-
nen postityöntekijä 
Espoon Matinkylästä. 
Postiuraa on taka-
na kohta 20 vuotta. 
Ensimmäisen kerran 
tulin Postiin kesätöi-
hin vuonna 1998 ja 
sen jälkeen melkein 
koko ajan olen ollut 
postityössä. Olen 
työskennellyt neljäs-
sä perusjakelun läh-
töpisteessä Espoossa 
erilaisissa tehtävissä. 

Ryhmävastaavan töitä tein useamman vuoden ja Espoon 
Leppävaarassa olin esimiehenä vuosina 2008-2010. Jo 
tuolloin olin sitä mieltä, että henkilöstön kuunteleminen 
on ensisijaisen tärkeää.

Edunvalvonnasta kiinnostuin vuonna 2012. Arvostan 
sitä, että meillä on vahva edunvalvontaverkosto sekä 
korkea järjestäytysmisaste, sillä yhdessä olemme vah-
vempia. Toivon saavani kentältä avointa palautetta 

asioista, jotka aiheut-
tavat ongelmia arjes-
sa, jotta voin viedä 
asioita eteenpäin ja 
jalostaa ajatuksianne 
neuvottelut i lantei-
siin. Yleensä asiat rii-
televät, eivät ihmiset. 
Havaintojanne siis kai-
vataan. 

Jakelun uusi organi-
saatio

Alkukesällä päättynei-
den esimiesten yhteis-

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VAIHDOS ALUEELLA

ESPOO/VANTAA/KAUNIAINEN

H

HAASTEIDEN AIKA EI OLE OHI
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toimintaneuvotteluiden jälkeen 
kaikki tuotantoesimiesten ja jakelu-
päälliköiden tehtävät lakkautettiin 
ja Postissa alettiin rakentaa uutta 
organisaatiota. Lisämaustetta asiaan 
toi se, että joka toimipaikasta hävi-
si se paikallinen esimies. Samaan 
aikaan ja edelleen kartoitetaan 
jakeluryhmän vastaavan toimenku-
vaa. Kuinka paljon ryhmävastaavalle 
voidaan lisätä työnjohdollista tehtä-
vää ja järjestelmien tekemistä, joista 
vastuu aiemmin oli esimiehellä. Osa 
nykyisistä ryhmävastaavista ei halua 
jatkaa tehtävässään, koska kukaan ei 
tiedä mitä tuleman pitää. 

Kaikkia henkilöitä, jotka hakivat 
paikkaa uudesta organisaatiosta ei 
luonnollisestikaan valittu ja he sai-
vat kenkää. Osalle riitti ja he lähti-
vät oma-aloitteisesti pois Postista. 
Uuteen palvelupäällikkötehtävään 
valitut hoitavat uusien tehtäviensä 
lisäksi entisiä tuotantoesimiesteh-
täviä. Tämä muutos varmasti näkyy 
jakelussa. Olen vahvasti sitä mieltä, 
että jakelun porukkaa tulisi johtaa 
”edestä”, työnjohdon tulisi olla fyysi-
sesti läsnä eikä taulukkojohtamisen 
kautta etänä.

Postin uusi organisaatio aloit-

taa 12.8.2019. Espoo/Vantaa/
Kauniainen-alueelle tulee palvelu-
päälliköitä yhteensä kuusi, kolme 
Espooseen ja kolme Vantaalle. 
Pääkaupunkiseudun aluepäällikkö-
nä toimii Tomi Huhtala. 

Huoli palkkatasosta

Kentällä suurin huoli on tällä het-
kellä työehtoshoppailu. Meinaako 
valtionyhtiö Posti hakea Medialiiton 
jäsenyyttä ja ottaa käyttöön 
Teollisuusliiton halvemman työeh-
tosopimuksen, jonka seurauksena 
yksittäisen työntekijän kuukausian-
sio voisi tippua 30-40 prosenttia. 
Tämä olisi täysin kestämätön tilan-
ne pääkaupunkiseudulla. Kukaan ei 
yksinkertaisesti tule toimeen sellai-
sella ansiolla, kun miettii pääkau-
punkiseudun asumiskustannuksia ja 
elintasoa.

Työehtosopimuksemme on 
katkolla lokakuun lopussa. 
Neuvottelupöydässä varmasti pun-
taroidaan nykyistä sopimustamme. 
Postin säästöohjelma kolmen vuo-
den aikana on saada kuluja leikattua 
150-200 miljoonaa euroa. Tästä voi 
päätellä, että sopimus saattaa hei-
kentyä joiltain osin.

Koneet ihmiskäsiä korvaamaan

Posti ei ole enää entisensä. 
Perusjakelun työtä on viety epäin-
himilliseen suuntaan viimeisen 10 
vuoden aikana. Prosessit ovat muut-
tuneet jäykiksi, työvuorojen työmää-
rä on kasvanut epäinhimilliseksi ja 
työyhteisöjen hyvinvointi on heiken-
tynyt. Tämä näkyy asiakkaalle suo-
raan laadussa. Jatkuva tehostamisen 
tarve ja ylisuuret säästötavoitteet 
eivät luo yhteishenkeä työpaikoilla.
Tulevaisuuden suhteen on näkymiä 
jo siitä, että kolmipäiväinen jakelu 
on käsillä, koska tiistait ja perjantait 
ovat vähävolyymisia postimäärän 
suhteen. Laskevat lähetysmäärät, kil-
pailijamme PKS-jakelun tulo mark-
kinoille ja uusien msm-koneiden 
(=multisortingmachine) käyttöönot-
to - tämä kaikki on pois meidän 
esityövaiheesta. Lajittelukoneiden 
lisääminen ja jalostusasteen paran-
taminen vähentävät väistämät-
tä työtämme jakelussa. Muutokset 
eivät paranna tilannettamme. Kaikki 
edellä mainittu saattaa aiheuttaa 
työsuhteiden muuttumista osa-
aikaisiksi.

Aika näyttää milloin Postin ryvet-
tynyt imago kirkastuu ja asiakkai-
den luottamus saadaan lunastettua 
takaisin. Postin henkilöstöpolitiik-
ka ei ole hyvien tapojen mukaista. 
Mielenkiinnolla odotan tulevaisuut-
tamme.

Toivotan kaikille hyvää syksyä!

TEEMU NEUVONEN



Kuulemani mukaan Postissa on eletty sellaistakin aikaa, että 
esimies asetti työntekijän eteen liittoonliittymiskaavakkeen. 
Ei siinä työtekoa edes aloitettu, ennen kuin puumerkki oli vii-
valla. Nykyään meno on toisenlaista. Työkaveritkaan eivät pysy 
perillä työvoimasta, kun väkeä tulee ja menee yhtenään.

hkä osittain jatkuvan vaihtuvuudenkin vuoksi 
virheitä sattuu ihan perusasioissa. En väitä, että 
tämä olisi tarkoituksellista. Jokaisen työntekijän 
tulee olla tietoinen itseään koskevista perusju-

tuista kuten palkka ja työaika.

Kuukausipalkkaisen palkka

Tarkista palkkasi palkkalaskelmasta. Laskelman ensim-
mäisillä riveillä palkkaerittelyotsakkeen alla lukee kuu-
kausipalkkasi. Oheisesta taulukosta luet pystysuunnassa 
saraketta PKS, joka tarkoittaa pääkaupunkiseutua. Kyllä, 
muualla Suomessa palkkataso on hiukan matalampi. 

Pystysarakkeesta tarkistat myös kokemusvuotesi eli ajan, 
jonka olet jo tehnyt postityötä. Aiemmin postityötä tehtiin 
liki ainoastaan Postissa, mutta nyt postityötä on saatettu 
tehdä myös muiden työnantajien alaisuudessa. Tämä aika 
on kartuttanut kokemusvuosiasi alalla. Työntekijän tulee 
osoittaa aiempi kokemuksensa postityössä työnantajalle.
Taulukossa vaakasuoralla rivillä lukee perustehtävä tai 
ammattitehtävä. Kuvassa on kaksi taulukkoa allekkain. 
Perustehtäväpalkalla tehdään yhtä toimenkuvaa tai enin-

tään kahta jakelureittiä. Ammattitehtäväpalkalla tehdään 
viestinvälitystyötä, tehdään useampaa kuin kahta reittiä.
Taulukkoa tulkitsemalla näet pystysarakkeen keltaisesta 
osiosta kolminumeroisen palkkaluokkasi.

Esimerkki

Olen tehnyt postityötä Postissa Sol Henkilöstöpalveluiden 
kautta vuoden, jonka jälkeen olen työskennellyt työsuh-
teessa Postiin kaksi vuotta. Olen esittänyt työtodistukseni 
Solilta esimiehelleni osoittaakseni kokemusvuoteni alalla. 
Olen tänä kesänä opetellut kolmannen jakelureitin ja sen 
vuoksi saanut juuri palkankorotuksen. Palkkaluokkani on 
tällä hetkellä 202, ammattitehtävä, kokemusvuosia 2 - 5 ja 
kuukausipalkkani on 2035,05€.

Työehtosopimuksessa sovitut palkat ovat minimipalkkoja. 
Palkkaa, jota sinun vähintään on työstäsi saatava. 

Tasoitusjakso?

Muutama perusjuttu tasurin salatieteestä. Kutsun sitä 
salatieteeksi niin kauan, kun tasoitusjakson seinälle lait-

E

KERTAUS PARISTA PERUSASIASTA

VIRHEITÄ SATTUU
JA NIITÄ KORJATAAN, JOS NE TIEDETÄÄN.
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taminen pysyy työnantajan puolelta 
outona panttaamisena. 

Viime vuoden lopulla alueemme 
yhteistyöryhmässä sovittiin, että 12 
viikon tasoitusjakso laitetaan ilmoi-
tustaululle aina neliviikkoisen työ-
vuoroluettelon julkaisemisen yhte-
ydessä.

Työntekijöiden on hyvä ymmärtää ja 
osata tulkita tasuriakin, mutta mah-
dotontahan sitä on oppia, jos se ei 
ole edes nähtävillä.

Normitasurissa, jossa kaikki arkipäi-
vät ovat työpaiviä, teetetään 459 
tuntia työtä. Nyt 11.8. loppui edel-
linen 12 viikon tasoitusjakso, jossa 
oli työaikaa vähentäviä päiviä kaksi. 
Helatorstai ja juhannusaatto (per-
jantai). Yhden työpäivän mitta on 7 
tuntia 39 minuuttia, työaikakirjanpi-

dossa käytettävien centtiminuuttien 
mukaan 7,65 tuntia. Näin ollen 11.8. 
päättyneessä tasoitusjaksossa sinul-
la on voitu teettää työtä 443 tuntia 
ja 42 minuuttia (459 – 7,65 – 7,65 = 
443,70 tuntia).

Tässä olivat siis perusjutskat tasurin 
tulkitsemiseen.

Määrävuosilahjat

Jos olet kokeneempi konkari Postissa, 
niin toivottavasti jaksoit lukea perus-
kauraa tähän asti. Nimittäin uskallan 
arvella, että joku on saattanut jäädä 
ilman määrävuosilahjaa.

Posti huomioi 20, 30, 40 ja 50 vuot-
ta palveluksessaan olleet työntekijät 
määrävuosilahjalla. Esimiehen kuu-
luu tilata lahjat, joita tällä hetkellä 
ovat pihviveitsisetti, Ultima Thule 

– vati, Aalto – maljakko tai valurau-
tapata määrävuosista riippuen.

Tässäkään kohdassa en väitä, että 
unohduksia tehtäisiin tarkoituksella.
Haluan sanoa, että tehdään nyt nämä 
perusasiat kunnolla. Yhdessä. Kaikki 
muu tuntuukin postimaailmassa ole-
van täyttä kaaosta tällä hetkellä.

RIITTA SIEVILÄ
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Toisinaan virhe löytyy ihan sattumalta.
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Mieleen
jäävät hyvät
duunikaverit.
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äistä sanoista alkoi 
Asmo-kovakasvon liki 
neljänkymmenen vuo-
den postiura, joka on 

nyt päättynyt Postintaipaleella sijait-
sevaan pääkaupunkiseudun päätoi-
misten edunvalvojien työhuonee-
seen Espoo/Vantaa/Kauniainen pää-
luottamusmiehenä.

Vuonna 1981 parikymppinen nuori 
mies Asmo Juvanoja pyöräili tutkai-
lemassa Postintaipaleen maisemia 
Ilmalassa ja päätyi polkupyörineen 
postikeskuksen pihaan. Eipä mennyt 
sekuntiakaan, kun vartija jyrähti kai-
uttimista: ”Seis mies! Minne te menet-
te?” Mitäpä siihen nokkela nuori mies 
äkkiseltään muuta olisi tuumannut 
kuin että: ”Oisin kattellu töitä.”

Niin ohjattiin nuori mies koppiin, 
jossa äijä sanoi, että tule maanan-
taina. Asmo mietti, että voishan sitä 
vähäksi aikaa mennä, jotta sais rahaa 
ja pari laskua maksettua. Niin alkoi 
postiura satunnaisena ja toisinaan 
tilapäisenä apulaisena. 

Seitsemän vuotta vierähti posti-
keskuksen töissä aluekuljetuksen 
lajittelussa ja koodaustehtävis-

sä. Seuraavaksi Asmo siirtyi niin 
kutsutuksi sisämieheksi Espoon 
Nihtisiltaan, jossa työtehtävät vas-
tasivat paljolti nykyisen jakeluryh-
män vastaavan tehtäviä. Parin vuo-
den päästä vuorossa olivat osoite-
selvitystehtävät Espoon keskuksessa. 
Tuolloin Espoon keskuksessa sijaitsi-
vat myös Postin koko Espoon hallin-
nolliset tehtävät. 

Postinjakajan tehtävät Asmo 
aloitti 90-luvun alussa Espoon 
Laaksolahdessa, jossa omakotialu-
eella talvikeleillä kannettiin sekä 
pyörää että posteja. Tuolloin ei säh-
köpyöriä vielä ollut käytettävissä. 

Toimipaikkoja yhdisteltiin ja pie-
net työyhteisöt alkoivat katoa-
maan. Seuraavaksi Asmoa pyydettiin 
Espoon Sinikallioon autojakajaksi, 
koska sieltä olivat kaikki autolla jaka-
vat työntekijät yllättäen lähteneet. 
Ennen ainoastaan pyörällä jakanut 
Asmo otti haasteen vastaan ja auto-
piireihin tutustuessaan otti yhteyttä 
silloiseen mittamieheen. Päädyttiin 
siihen, että autopiirit olivat ylisuuret, 
jakoalueet muutettiin ja tapahtumi-
en myötä Asmo valittiin toimipaikan 
luottamusmieheksi.

SEIS MIES!
MINNE TE MENETTE?

N TALVIKELEILLÄ

KANNETTIIN SEKÄ

PYÖRÄÄ ETTÄ POSTEJA.

Ay-liikkeen
sisäisen
politisoinnin
tulisi loppua.
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Espoon pienempiä toimipaikkoja kes-
kitettiin Kiloon, jossa alkuun oli kol-
mekin luottamusmiestä, joista Asmo 
aikanaan valikoitui koko toimipai-
kan luottamusmieheksi. Toimiessaan 
Espoo/Vantaa/Kauniainen varapää-
luottamusmiehenä Asmosta tuli 
vuonna 2008 alueen varsinainen 
pääluottamusmies.

Asmon mukaan ikuinen ongel-
ma on ollut se, että postinjakajalla 
on liikaa työtä työaikaan nähden. 
Mittajärjestelmän käytön loput-
tua työnantaja toi käyttöön TUPA-
mallin (tulospalkkaus) ja sen jälkeen 
TAPA-mallin (tavoitepalkkamalli), 
näidenkään suunnitteluun ei lupa-
uksista huolimatta otettu henkilös-
töä mukaan. Tilanne kärjistyi siihen, 
että hyvin moni postinjakaja koki 
tulleensa pakotetuksi jakamaan 
jakelureitti loppuun, vaikka työaika 
ei alkuunkaan riittänyt. Näin ollen 
pääluottamusmiehet Asmo Juvanoja 
ja tuolloinen Helsingin pääluotta-
musmies Satu Ollikainen irtisanoivat 
niin kutsutun herrasmiessopimuksen, 
jonka mukaan reitti jaettiin aina lop-
puun. Vihdoinkin alettiin postinja-
kelussa noudattamaan työaikalakia. 
”Herrasmiessopimus” oli aiemmin 
hyödyttänyt molempia osapuolia, 
työnantajan tupat ja tapat olivat 
pelkkiä saneerausohjelmia.

Asmon mielestä luottamusmiesorga-
nisaatio on tärkeä ja hän on pitä-
nyt työstään pääluottamusmiehenä. 
Edunvalvonta on liiton perustehtä-
vä, toteaa Asmo ja sanoo, että ay-
liikkeen sisäisen politisoinnin tulisi 
loppua. Toki pitää tehdä poliittista 
vaikuttamista, mutta edunvalvontaa 
on oltava kaikille tasapuolisesti.

Pääluottamusmiehenä työtä on riittä-
nyt muun muassa työaikojen tasoit-
tumisjaksojen parissa ja erilaisten 

korvausten kuten palkkasaatavien 
vaatimisessa ja sopimusten tekemi-
sessä. Pääluottamusmiesalueellaan 
Asmo piti yllä työhuonekuntaa, 
jonka nimi myöhemmin muutet-
tiin kausikokoukseksi. Kokouksissa 
käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja 
osallistujina olivat alueen edunval-
vojat ja toisinaan myös työntekijät. 
Työnantajankin edustajia kokouksis-
sa joskus kuultiin.

Stadin kundia ovat elämän tuulet 
ja postityöt kuljettaneet Helsingistä 
Vantaan kautta Espooseen asumaan 
ja nyt on aika jäädä pois työelämäs-
tä. Minne menee mies tällä kertaa? 
Ensimmäisenä matkustaa Norjaan ja 
Ruotsiin. Kotona jatkaa maalaamis-
ta, laivojen pienoismallien rakenta-
mista ja sähköpianon soittoa. Eipä 
ole pois suljettu talvien viettäminen 
leppoisammissa tuulissa, mutta se 
vaatii hieman haastavampaa yhteis-
toimintaneuvottelua isohkon akvaa-
rion asukkien kanssa.

Asmon mielestä parasta Postissa 
on ollut hyvät duunikaverit ja toisi-
naan töissä oli jopa hauskaa. Asmo 
toivottaa kaikille postityöntekijöille 
jaksamista, vaikka huonolta näyttää 
postilaisten tilanne, toteaa Asmo-
kovakasvo.

teksti Riitta Sievilä                                                                                                                                          
kuvat Riitta Sievilä ja Ilona Tolonen

Pääkaupunki-
seudun aluepääl-
likkö Tomi Huhtala 
toteaa, että se,
mitä Asmon
kanssa sovittiin,
se myös piti. Lakisääteinen elpymistauko.



VERTA LUOVUTTAMALLA
VOI AUTTAA USEAMPAA IHMISTÄ

VAIN MUUTAMASSA MINUUTISSA

ostimies Juhani Rajala kävi luovuttamassa verta 
96. kerran ja auttoi jälleen kolmea ihmistä. 
Hänelle verenluovutuksesta on muodostunut jo 
ruutini. Ihmishenkien mahdollinen pelastaminen 
on hyvä syy lähteä luovuttamaan.

Maanantai-iltana Suomen Punaisen Ristin verenluovutus-
pisteen kahvilassa on tungosta. Ihmiset täyttävät lomak-
keille tietojaan ja nauttivat kahvion antimista. Veren 
luovuttaminen on tehty helpoksi. Sanomatalon pisteelle 
Helsingissä voi poiketa milloin vain sen ollessa auki tai 
ajan voi varata etukäteen netistä. 

Puoli litraa kymmenessä minuutissa

Ennen verenluovutusta pitää vastata A4-arkilliseen kysy-
myksiä. Lomakkeella on kysymyksiä muun muassa luovut-
tajan terveydentilasta ja viimeaikaisista ulkomaanmat-
koista. Tavoitteena on varmistaa veren laatu sekä tehdä 
luovutuksesta mahdollisimman turvallista luovuttajalle.

Lomakkeen täytön jälkeen hoitaja mittaa luovuttajalta 
hemoglobiinin. Mikäli hemoglobiini on liian alhainen, 
veren luovutus ei ole mahdollista. Juhanilla on kaikki kun-
nossa, joten voidaan siirtyä itse luovutukseen. Se tapahtuu 
avoimessa tilassa, jonka yhteydessä myös kahvila toimii.  

Pääsen kuvaamaan luovutusta lähietäisyydeltä. Verta 
luovutetaan yhden pussin verran eli noin puoli litraa. 
Luovuttajan pitää itse pumpata nyrkkiään kiinni ja auki. 
Hoitaja valvoo tilannetta vieressä ja antaa tarvittaessa 
neuvoja. Toimitus kestää alle kymmenen minuuttia. 

Suomen verenluovutuksella on hyvä maine

Tilanne on rento ja jutustelemme hoitajan kanssa. Hän 
kertoo, että Suomessa verenluovutus on erityisen luotet-
tavaa, koska se on täysin vapaaehtoista eivätkä luovutta-
jat saa siitä rahallista korvausta. Jos verenluovutuksesta 
maksetaan, luovutettavan veren laatu ja luotettavuus 
heikkenevät. Joissain maissa ongelmana on, että esimer-
kiksi huumeidenkäyttäjät luovuttavat verta rahan takia.

Hoitaja mainitsee, että yhdellä verenluovutuksella voi-
daan auttaa keskimäärin kolmea ihmistä. Juhani on 
luovuttanut lähes sata kertaa, joten hoitaja arvioi hänen 
auttaneen jo lähes 300:aa ihmistä. Luku kuulostaa todella 
suurelta. Veripalvelun sivuilla kerrotaan kuitenkin, että 
joka arkipäivä tarvitaan 800 verenluovuttajaa, jotta poti-
laat saavat tarvitsemansa verivalmisteet. Luovuttajia tar-
vitaan siis todella iso määrä, sillä yksittäinen henkilö voi 
luovuttaa verta enintään kahden tai kolmen kuukauden 
välein sukupuolestaan riippuen. 

Porukalla luovuttamaan

Luovutuksen jälkeen tarjolla on välipalaa ja juotavaa. Jotkut 
ovat tulleet luovuttamaan yhdessä kaveriporukalla. Juhani 
kertoo, että he kävivät myös joitakin vuosia sitten yhdes-
sä työporukalla luovuttamassa verta. Hyvän tekeminen 
on mukava kokemus jaettavaksi muiden kanssa. Suomen 
Punaisen Ristin Veripalvelun nettisivuilla voi perustaa 
VeriRyhmän eli verta säännöllisesti luovuttavan porukan. 

Lähde: Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
Teksti ja kuva Salla Rajala

P

Juhani Rajala luovuttamassa verta 96. kerran.
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Helsingin osaston joukkue saavutti Talvipäivien salibandyturnauksessa pronssia. Pelaajat alkaen vasemmalta takarivistä: 
Mikko Honka, Ville Asikainen ja Tomi Karhu, eturivissä Petteri Lesch, Nono Malmelin, Juho Toivanen ja Arttu Elonen.
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maaliskuussa 2019

alvipäivillä perinteek-
si tullut postipaneeli, jossa 
poliitikot pääsevät esittä-
mään näkemyksiään posti-
toiminnasta – niin tulevis-

ta kuin jo tapahtuneista muutok-
sista – toteutettiin Vantaalla viiden 
panelistin voimin. Mukana olivat 
Jarkko Ilonen Vasemmistoliitosta, 
Johanna Karimäki Vihreästä lii-
tosta, Eero Lehti Kansallisesta 
Kokoomuksesta, Antti Lindtman 
Suomen Sosiaalidemokraattisesta 
Puolueesta ja Markku Rossi Suomen 
Keskustasta. 

PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen 
toimi tilaisuuden vetäjänä. Erityislisän 
paneelille tarjosi se, että takana oli 
neljän vuoden eduskunta- ja halli-
tuskausi ja Rossia lukuun ottamatta 
paneelin osanottajat olivat ehdol-
la uuteen eduskuntaan. Postilaisten 
ääniä oli siis jaossa.

POSTIPANEELI 
VANTAAN

TALVI-
PÄIVILLÄ

T
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Taustoitusta nykytilanteeseen

Nieminen aloitti kertaamalla viime 
hallituskaudella tapahtunutta. 
Katsaus tiivisti, että koko hallitus-
kautta leimannut markkinaliberalis-
tisen ja kilpailuideologisen politii-
kan toteuttaminen osui koko voi-
mallaan Postin toimintaedellytyksiin 
ja Postin työntekijöiden asemaan. 
Konkreettisesti tämä tapahtui posti-
lain kaksivaiheisena uudistamisena. 
Ensin sallittiin postiyrityksen perus-
taminen pelkällä ilmoitusmenette-
lyllä. Toisen vaiheen laajemmassa 
muutoksessa annettiin kirjeen kulku-
nopeuden merkittävästi hidastua ja 
luotiin pakkokilpailutus yleispalve-
lukirjeen osalta niille alueille, missä 
ei ole erillistä sanomalehtien jakelu-
verkkoa. 

Poliittisin perustein tehdyt lainsää-
dännön muutokset ovat asettaneet 
Postin ja sen henkilöstön aivan toi-
seen tilanteeseen kuin missä oltiin 
ennen Sipilän hallitusta. 

Mikä on postitoiminnan tehtävä?

Kun poliitikot päästetään puhumaan, 
puhetta taatusti riittää – oli sitten 
asiaa tai ei. Tilaisuuden juontajan 
rooli korostuu, sillä hänen täytyy 

osata esittää oikeat ja oleelliset 
kysymykset ja myös tivata niihin vas-
taukset, jotka ovat selkokielisiä ja 
ymmärrettäviä. 

Puheenjohtajamme esitti mielestäni 
sen tärkeimmän kysymyksen: Pitääkö 
postitoiminnan olla peruspalvelua 
vai bisnestä? Vastaukset suuntasi-
vat kannanottoja myös muihin kysy-
myksiin, sillä linjanvedosta ”mikä 
postitoiminnan tehtävä oikein on”, 
seuraavat johdonmukaisesti muutkin 
vastaukset ja mielipiteet.

Kokoomus

Näkemykset eivät yllättäneet. 
Johdonmukaisimmin kilpailun avaa-
mista ja postitoimintaa liiketoimin-
tana puolusti kokoomuksen Lehti. 
Lehden taustahan on uusmaalaisia 
paikallislehtiä omistavana kustanta-
jana, joten on selvää, että hänen näke-
myksensä edustavat lehtitalon omis-
tajan näkemyksiä. Sanomalehden 
tekeminen kaikkine vaiheineen jake-
lu mukaan lukien, on joko hyvää 
bisnestä tai sitten ei. Tällaisena hän 
myös näkee postitoiminnan yleisesti 
eikä halua luopua Posti Oy:n yhtiö-
muotoisuudesta. Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että yhtiömuotoiselle yri-
tykselle ei Lehden mielestä voi antaa 

merkittävää yhteiskunnallista tukea, 
vaan päinvastoin Postilla on säilytet-
tävä kovat tuottovaatimukset voittoa 
tuottavana yrityksenä. Lehden mie-
lestä tähän päästään jatkossa vain, 
jos yö- ja päiväjakelu yhdistetään eli 
postinjakelu siirretään yöllä tehtä-
väksi työksi.

Keskusta

Keskustan Rossi oli näkemyksissään 
horjuvampi. Rossi kehuskeli, että oli 
Postin hallintoneuvoston puheenjoh-
tajana onnistunut torjumaan liiken-
neministeriön virkamiesten kaikkein 
hurjimmat ajatukset Postin liikesa-
laisuuksien eli jakelureittitietojen 
antamisesta kilpailijoille omakustan-
nushintaan. Kukkaron nyörit eivät 
kuitenkaan Rossiltakaan avautuisi 
suoraan Postille suunnattuun tukeen. 
Tuottovaatimuksesta hän sentään 
olisi valmis tinkimään.

Demarit, vasemmisto ja vihreät

Odotettavasti vasemmiston ja vih-
reiden edustajilta löytyi enemmän 
tukea ajatukselle, että Postin toi-
minta on nähtävä peruspalveluna, 
jonka ensisijainen tarkoitus ei ole 
voiton tuottaminen. Koska Ilonen, 
Karimäki ja Lindtman katsovat asiaa 
tästä näkökulmasta, olivat he val-
miita alentamaan nykyistä tuotto-

Talvipäivien järjestelytoimikunnan 
puheenjohtaja Seppo Airaksinen.
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vaatimusta, joka on noin neljä prosenttia liikevaihdosta 
ja nykyisellä liikevaihdolla noin 30 miljoonaa euroa. Kun 
ajatusta tästä vähän jatkaa, tarkoittaisi tuottovaatimuk-
sesta peräytyminen myös hiljan asetettujen tolkuttomien 
säästövaatimusten höllentymistä ja tämä taas ainakin 
mahdollisuutta inhimillisempään henkilöstöpolitiikkaan. 

Peruspalvelunäkökulman painotuksesta seuraa myös, että 
vasemmiston ja vihreiden panelistit haluavat säilyttää 
-- vastoin liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesten 
kilpailuideologisia haaveita – postinjakelun jatkossakin 
viisipäiväisenä eivätkä suostuisi antamaan Postin kilpai-
lijoille sellaisia tietoja, joilla on merkitystä Postin pärjää-
misessä jakelukilvassa. 

Lindtmanilta tuli myös kipakkaa kritiikkiä hallituksen 
toteuttamaa pakkokilpailutusta kohtaan ja Karimäki säes-
ti. Lindtman sanoi, että EU:sta tulevaa kilpailulainsäädän-
töä olisi voinut tulkita ja soveltaa väljemmin ja kyseen-
alaistaa, missä pakkokilpailutus on tehtävä. Karimäen 
mielestä Suomi olisi halutessaan voinut vedota harvaan 
asutukseen ja saada erivapauden kilpailulainsäädännön 
soveltamisessa.

Duunarin asema työelämässä

Lopuksi Nieminen siirsi keskustelun yleisemmälle tasolle 
ja kyseli panelistien kantoja yleisiin työelämän kysy-
myksiin. Panelistit joutuivat ottamaan kantaa poliittisiin 
lakkoihin, työehtosopimusten yleissitovuuteen ja työ-
lainsäädäntöön, jotka voisivat heikentää työntekijöiden 
oikeuksia, vaikka paikalliseen sopimiseen pakottamalla. 

Jakolinja oli taas selvä. Vasemmisto ja vihreät eivät puuttui-
si sen paremmin yleissitovuuteen kuin rajaisi osallistumis-
oikeutta poliittisiin lakkoihin. Lindtman käänsikin asetel-
man päälaelleen ja puhui innostuneesti luottamusmiesten 
aseman parantamisesta ja henkilöstön mukaan ottami-
sesta päätöksentekoon. Paikallisesta sopimisesta etenkin 
Vasemmistoliiton Ilosella oli vain karvaita kokemuksia. 

Kokoomuksen Lehden ja Keskustan Rossin vastaukset oli-
vat välttelevämpiä, mutta varsinkin kun Lehti alkoi puhua 

työmarkkinoiden jäykkyyksistä ja siitä, miten jakovaraa 
ei taloustaantuman jälkeen edelleenkään ole, ei ollut 
vaikea arvata hänen näkemyksiään puheenjohtajamme 
kysymyksiin.

Postilaisen huolet eivät paneelissa ratkenneet

Paneeli jätti mietteliääksi, vaikka vahvisti kirjoittajan 
mielikuvaa siitä, mitkä puolueet ymmärtävät duunarin 
näkökulmaa työelämän kysymyksissä. Panelisteille suun-
nattujen aplodien määrästä tai niiden puuttumisesta pää-
tellen postilaisyleisö oli puolensa valinnut laajemminkin. 
Tilaisuus sai ihmettelemään, kuinka paljon panelistit esit-
tivät omia mielipiteitään ja onko puolueen kanta sama tai 
edes samansuuntainen ja onko kanta taivutettavissa sil-
loin, kun hallitusneuvotteluja käydään ja hallitusohjelman 
yleisiä tavoitteita kirjoitetaan. 

Vaikka monelta panelistilta löytyikin ymmärrystä posti-
laisten huolelle kokopäiväisen työn jatkumisesta edes 
siedettävin työehdoin, näkyykö se millään tavoin, kun uusi 
hallitus alkaa toteuttamaan valtion omistajaohjausta ja 
linjaamaan Postin roolia tuleviksi vuosiksi?
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alvipäivien juhlahumuun se-
koittui myös vakavaa asiaa. 
Kitkeriä keitoksia juhlaväelle 
tarjottiin sekä lauantai-iltapäi-
vän ammattialavaliokunnissa 

että sunnuntaiaamupäivällä puheenjoh-
taja Heidi Niemisen ajankohtaiskatsauk-
sessa.

Jakelun valiokuntaan mahtui toki 
mukavaakin. Tilaisuus alkoi Postin 
työvaatteet toimittavan Image Wearin 
edustajien Kari Lappalaisen ja Tytti 
Liinalaakson mannekiiniesityksellä, 
jossa he esittelivät uusia jakelun työ-

vaatteita. Vahvistui tunne, että suunta 
on parempaan päin, vaikka työnte-
kijän käytännöllisessä näkökulmas-
sa ja Postin pyrkimyksessä vahvistaa 
henkilöstön pukeutumisella yritys-
kuvaa on vielä yhteensovittamista. 
Konkreettisesti tämä näkyy esimerkiksi 
siinä, kuinka paljon Postin oranssia tuli-
si vaatetuksessa olla. Lehtimusteessa 
ryvettynyt oranssi ei yleisökommen-
teissa arvostusta saanut.

Nipistyksiä sairaanhoidon
sopimuksesta

Valiokunnan alku oli lähellä muoti-
näytöksen tunnelmaa, mutta sitten 
jo hieman synkkeni. Valtakunnallisen 
työsuojelun erityisvaltuutettu Juha 
Jyrkisen tehtävä oli kertoa uudesta 
sairaanhoidon sopimuksesta Postin 
ja PAUn välillä. Uusi sopimus poh-
jaa vanhaan, jonka tasoa muiden 
ammattialojen sopimuksiin verratta-
essa pidetään hyvänä. Kun verottajan 
vaatimuksesta sairaanhoidon sopi-
musta ei enää voitu rajata vähintään 
20 viikkotuntia tekeviin ja kun työn-
antaja ei halunnut sairaanhoidon 
kustannusten kasvavan, oli neuvotel-

VAKAVAKSI VETI
– PELKOA JA AHDISTUSTA TALVIPÄIVILLÄ

T
ALAN TULEVAISUUS MIETITYTTÄÄ

Talvipäivien markkinatorilla riitti vilskettä.
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tava sopimus, jossa työntekijäpuolen 
oli suostuttava joidenkin etuuksien 
poistumiseen. 

Olennaista uudessa sopimuksessa 
on, että yleislääkäri- ja erikoislääkäri-
tasoiseen eikä fysikaaliseen hoitoon 
kajottu. Muutokset vanhaan koske-
vat muun muassa matkakorvausten 
perusteita, tästedes vain työnanta-
jan määräämät tutkimukset ja tar-
kastukset sekä joitakin hyvin vähän 
sovellettujen käytäntöjen esimer-
kiksi yksityiseen hoitoon ohjaavan 
hoitorahan loppumista. Tuntui, että 
vaikka uusi sopimus on siis joiltain 
osin entistä huonompi, sen kanssa 
voinee elää.

Ailahtelevia tulkintoja

Valtakunnallisten pääluottamus-
miesten Satu Ollikaisen ja Juha 
Torvisen puheenvuoroissa käytiin 
läpi menneitä kuukausia yt-neuvot-
telujen ja erimielisyyksien hallitessa 
kuvaa lähimenneisyydestä. 

Pääluottamusmiehiä ovat viime 
aikoina yt-neuvottelujen lisäksi työl-
listäneet työnantajan uudet linjauk-
set esimerkiksi sairauspoissaolojen 
kriteereistä, urakoinnin perusteista, 
osa-aikaisten pelkästä jakelutyöstä 
työvuorossa sekä ikuisuuskysymys 
ketjuuntuvista määräaikaisista työ-
sopimuksista. 

Yhteistä näille kiistoille on, että 
työnantaja pyrkii poikkeuksetta löy-
tämään tulkinnan, joka toimii työn-
tekijän etua vastaan. Tulkintoja työ-
tekijän oikeuteen saada urakointi-
korvausta, jonka työnantaja on nyt 
rajannut vain jakelutyöhön, saada 
palkallista sairauslomaa, johon työn-
antaja ei hyväksy kaikkia lääkärin 
kirjaamia työkyvyttömyyden syitä tai 
työsuhdeturvaa pysyvän työsuhteen 
muodossa. 

Työnantajan nykytoimillaan osa-
aikaisilta työntekijöiltä kiistämä 
oikeus tehdä työvuorossaan muuta-
kin kuin jakelutyötä ja olla joutumat-
ta kohtuuttoman fyysisen rasituk-

sen kohteeksi rikkoo myös selvästi 
työehtosopimuksen henkeä. Satua 
ja Juhaa kuunnellessa alkoi jo suu-
tuttaa – miten valtionyhtiö Postin 
henkilöstöpolitiikka vuonna 2019 voi 
olla näin ala-arvoista ja henkilöstön 
hyvinvoinnista  piittaamatonta!

Tilaisuuden lopuksi PAUn lakimies 
Iikka Avela kertoi lomautukses-
ta työlainsäädännön näkökulmas-
ta. Näin siksi, että työnantaja keksi 
talven yt-neuvottelujen lopputu-
loksena ottaa käyttöön tämänkin 
Postissa vähemmän käytetyn tavan 
lopettaa palkanmaksu työntekijälle. 
Pääkaupunkiseudulla lomautusme-
nettelyä ei sovellettu.

Miten meille käy?

Jos lauantain jakelun valiokunnasta 
vielä poistui työnantajan toimista 
vihainen ja hämmentynyt kuulija, 
sunnuntainen puheenjohtaja Heidi 
Niemisen ajankohtaiskatsaus nosti 
päällimmäiseksi pelon – miten tässä 
meille käy?
Yt-neuvottelujen summauksen jäl-
keen Heidi taustoitti, mistä nyky-
menossa on kyse. Saimme kuulla, 
että Postille asetettujen kovien 
tuottovaatimusten takia Postin tulisi 
säästää kolmessa vuodessa 150 – 
200 miljoonaa euroa. Tällaista sum-
maa ei saavutettaisi minkäänlaisten 
yt–neuvottelujen kautta, on siis odo-
tettavissa vieläkin järeämpiä toimia. 

Työehtoshoppailu

Postin vastaus annettuihin säästö-
tavoitteisiin on työehtoshoppailu. 
Työnantaja valitsee alalle soveltu-
vista työehtosopimuksista itselleen 
edullisimman. Jakelutyössä työ-
ehtoshoppailun houkutus on eri-
tyisen suuri, sillä työntekijäpuoli 
Teollisuusliiton ja työnantajapuoli 
Medialiiton sopima jakelua koskeva 
työehtosopimus on kustannustasol-
taan noin kolmanneksen halvem-
pi kuin PAUn ja työnantajajärjestö 
PALTA:n sopimus, jota Posti toistai-
seksi soveltaa. 

Työnantajan työehtoshoppailu on jo 
käynnistynyt siirtämällä vuokratyön-
tekijöitä halvemman työehtosopi-
muksen piiriin sekä Postikeskuksessa 
että jakelutyössä vaatimalla työvoi-
maa vuokraavia yhtiöitä sovelta-
maan halvempaa työehtosopimusta. 
Ounastelimme, onko tämä vasta esi-
makua tulevista, paljon laajemmista 
manöövereistä? Kuinka pitkälle työn-
antaja toimissaan uskaltaa mennä? 

Jatkuvaa ahdinkoa

Toki myös kysyimme, mitä on teh-
tävissä nykyisten työehtojen puo-
lustamiseksi. Voiko mahdollinen val-
tion omistajaohjauksen poliittinen 
suunnanmuutos muuttaa tilannetta? 
Paljon hämmentyneitä kysymyksiä, 
vastaukset jäivät ilmaan.

Kun vielä päätteeksi pääsimme kuu-
lemaan, että vanhatkin poliittiset 
uhkapilvet kuten työehtosopimusten 
yleissitovuuden haastaminen ajatus-
paja Liberan toimesta ja liikennemi-
nisteriön virkamiesten edelleen jat-
kuva halu avata Postin kilpailutiedot 
kilpailijoille leijuvat yllämme, juhla-
tunnelmasta oli varsin vähän jäljellä. 

Juhlat on juhlittu, nyt on paljon toti-
semman taistelun aika! 

teksti Jarmo Pakkanen
kuvat Riitta Sievilä ja
Satu Ollikainen

Artikkelin kirjoittaja Jarmo Finnkinon teat-
terisalissa Talvipäivien päätöstilaisuudessa.



TYÖNTEKIJÖIDEN KUULUMISIA

ALUEELTAMME
HUOLTA JAKSAMISESTA JA TOIMEENTULOSTA

Sirpa Kokkonen 
1. Postityöntekijä. Arkadiankatu 28. Toimipaikka, 

josta jaetaan HKI 10, 25 ja 26 postinumeroalueet. 
Toimipaikan henkilöstömäärä on vähän yli neljäkym-
mentä ja posti jaetaan melkein yksinomaan jakelukär-
ryillä. Lisäksi on yksi autopiiri ja yksi polkupyöräpiiri.

2. Viimeisin muutos on alihankinnan tulo HKI 10:n jake-
luun henkilöstönvuokrausyritys Treamerin toimesta. 
Mahdollisesti seuraavaksi alihankinta lisääntyy nykyi-
sestä kahden reitin jakeluosuudesta.

3. Uhkana on, että nykyisiä työehtosopimuksen ehtoja 
heikennetään tai että jakelu siirretään kokonaan 
halvemman Teollisuusliiton sopimuksen alle. Kun 
resursseja tunnutaan koko ajan vähennettävän, työssä 
jaksaminen alkaa olla iso ongelma.

4. Työyhteisössä ei sinänsä ole mitään vikaa, työkaverit 
ovat ihan OK. Päivät kuitenkin usein venyvät, silloin 
kiristyy myös ihmisten ”pinna” ja sanomista voi tulla.

5. Koen työn kuormittavaksi. Varsinkin päivittäinen työ-
määrän vaihtelu tuntuu raskaalta ja tämä vaihtelu 
tuntuu viime aikoina vain kasvaneen. Jos piirinsä 
aikoo viedä loppuun, ei työvuoroluettelon yhdeksän-
kään tuntia riitä. Iän myötä palautuminen pitkistä 
työpäivistä käy aina vain vaikeammaksi.

6. Työpäivien mitta tulisi olla tasaisempi. Myös resurssi 
olisi saatava kuntoon eli olisi palkattava lisää työn-
tekijöitä.

Tauno Pirskanen
1. Postityöntekijä. Arkadiankatu 28. Toimipaikka, 

josta jaetaan HKI 10, 25 ja 26 postinumeroalueet. 
Toimipaikan henkilöstömäärä on vähän yli neljäkym-
mentä ja posti jaetaan melkein yksinomaan jakelukär-
ryillä. Lisäksi on yksi autopiiri ja yksi polkupyöräpiiri.

2. Alihankkijan käyttäminen postinjakelussa. HKI 10:ssä 
kahden reitin jakeluosuudet menivät alihankintaan 
juhannuksesta alkaen. Pelkään, että tällainen alihan-
kinta lisääntyy.

3. Pidän huonona, että lajittelu- ja jakelutyötä erotetaan 
toisistaan koko ajan entistä enemmän. Laatu kärsii, 
kun vastuu työn tuloksesta ei kuulu oikein kenelle-
kään. Sisä- ja ulkotyön erottaminen eri työntekijöiden 
tehtäviksi on huono juttu myös siksi, että se varmasti 
lisää terveysongelmia. Jakajilla on jakelua liiaksikin ja 
sisätyötä tekevillä liikkeet yksipuolistuvat ja liikunta 
vähenee.

4. Periaatteessa henki on ihan hyvä. Tuntuu kuitenkin 
siltä, että pidempään talossa olleet ovat enemmän 
yhtä porukkaa ja nuoremmat vähän ulkokehällä. 
Eihän se mikään ihme ole, kun nuoremmille ei anneta 
edes mahdollisuutta sitoutua työhön, kun työsopi-
mukset ovat lähes aina määräaikaisia ja osa-aikaisia.

5. Kuormittavuus kohdistuu liiaksi muutamiin työpäiviin, 
maanantait ja torstait ovat liian raskaita. Varsinkin 
vanhemmat työntekijät kärsivät työpäivien kuormit-
tavuuden vaihtelusta.

6. Olisi lisättävä ja kehitettävä työntekijöiden koulutus-

Preivarin toimituskunta laati kuusi kysymystä esitettäviksi alueemme työntekijöille.  Vaikka 
suuntaus koko aluetta tarkasteltaessa näyttää samanlaiselta, ovat jakelutoimipaikat eri tilan-
teissa. Toimituskunta kiittää kaikkia vastanneita ja kunnioittaa vastaajien päätöksiä olla anta-
matta valokuvata itseään tai halua jättää vastaus nimettömänä.

1. Nimi, toimenkuva, toimipaikka, mitkä postinumerot toimipaikastasi jaetaan, toimipaikkasi henkilöstömäärä (noin), 
millä välineillä reittejä jaetaan (kärry, pyörä, auto, skootteri)?

2. Mikä muutos toimipaikassasi on viimeksi tapahtunut ja mikä on mahdollinen seuraava muutos?
3. Mitä uhkia koet työssäsi olevan? Millaiseksi näet työsi tulevaisuuden?
4. Miten kuvailet toimipaikkasi työyhteisöä ja millaiseksi koet porukan ”hengen”?
5. Kerro, millaiseksi koet työsi kuormittavuuden.
6. Miten sinun mielestä työssäsi voitaisiin parantaa työoloja?
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ta. Nyt koulutus on oikeastaan kokonaan unohdettu, 
vaikka postimaailma ympärillä muuttuu koko ajan.

Aatu Kreivi
1. Postityöntekijä, jakeluryhmän vas-

taava. Helsinki 16 Katajanokan 
ulkotyö. Jaettavina postinu-
merot HKI 00160 ja 00170. 
Työntekijämäärä on 13 ja 
kaikki reitit ovat kärryreittejä.

2. Siirtyminen kesäkuun alku-
puolella factory-malliin, 
(=esityötehdas, käytettävä 
nimi ei ole vielä vakiintunut, 
mainitsee lehden toimitus), 
jossa sisä- ja ulkotyö erotettiin 
toisistaan. Nyt alueemme reitit 
kasataan Pasilan postikeskuksessa, 
josta ne tulevat valmiiksi lajiteltuina 
meille ulkotyöhön. Jakajiksi tulivat uudet 
osa-aikaiset työntekijät ja entiset alueen työnteki-
jät lähtivät factoryyn tai muihin jakelutoimipaik-
koihin. Muutuin hetkessä toimipaikan nuorimmasta 
työntekijästä kokeneimmaksi ja kun huomattiin, että 
ulkotyöhön tarvittaisiin oma JRV, olin käytettävis-
sä. Seuraavaa muutosta on tässä vaiheessa hankala 
ennustaa, koska tietyssä mielessä olemme vielä kokei-
luvaiheessa. Pieniä muutoksia tehdään koko ajan.

3. Uhka on ehkä vahva sana, mutta paikallisesti 
yksi suuri haaste on ollut kokeneimpien tekijöi-
den mukanaan viemä alueen ja reittien tuntemus. 
Vuosikymmenten aikana hankittu kokemus suju-
voittaa jakelua kokonaisuutena todella paljon. Sitä 
on hankala korvata. Syksy on myös potentiaalinen 
uhka, kun tämä uusi malli joutuu helpohkon kesän 
jälkeen todelliseen tulikokeeseen kesätyöntekijöiden 
palatessa opintojensa pariin. Tulevaisuus on tietysti 
aina kysymysmerkki ja alan epävarmuus sekä työeh-
tojen mahdolliset muutokset huolestuttavat. En usko 
työntekijöihin mahdollisesti kohdistuvien työehto-
jen heikennysten hyödyllisyyteen. Se, mitä kustan-
nuksissa voitetaan, menetetään toimeentulohuoliin, 
ilmapiirin huonontumiseen ja työperäisen stressin 
lisääntymiseen epävarmuuden kasvaessa. Työehtojen 
heikennykset olisivat myös huonoa suhdetoimintaa 
ei pelkästään Postille, vaan myös valtiolle firman 
omistajana ja työmarkkinoiden valvojana.

4. Uusiin ja haastaviin olosuhteisiin nähden ilmapiiri 
on ollut todella hyvä. Juuri tähän olen itse pyrkinyt 
panostamaan paljon, sillä tyytyväinen työntekijä on 
myös hyvä työntekijä ja hommat hoituvat sujuvam-
min, kun on hyvä meininki. Lisäksi kaikilla on muka-
vampaa olla työpaikalla, jos vältetään turhaa riitelyä. 
Osansa varmasti tekee se, että kesätyöläiset eivät 
suhtaudu työhönsä samalla vakavuudella kuin me pit-

käaikaisemmat. Kaiken kaikkiaan suurimpana valttina 
uusien haasteiden kanssa on mielestäni ollut hyvä 
henki, joka tänne on syntynyt nopeasti. Huolimatta 

valmiiksi viisituntisiksi mitoitetuista työpäi-
vistä, pelivaraa ja joustoa on tarvittaessa 

löytynyt ihan oma-aloitteisestikin.
5. Työ on kuormittavaa ja päivät 

helposti pitkiä. Osittain se on tie-
tysti omaakin syytä, kun pyrin 
huolehtimaan viimeisen päälle, 
että kaikki pärjäävät tahoil-
laan ja postit saadaan vietyä. 
Askelmäärät ovat jonkin verran 
pudonneet, kun en ole enää 
varsinaisesti jakaja, mutta tilal-

la on enemmän muita tehtäviä 
ja vastuuta yhteisistä asioista. 

Toki jakelua tulee jossain määrin 
tehtyä lähes joka päivä siellä, missä 

tarvetta on. Toisaalta päivät ovat kes-
kenään erilaisia ja ongelmatilanteissa sekä 

joutuu että pääsee käyttämään enemmän mielikuvi-
tusta verrattuna aiempaan. Meillä on ollut alusta asti 
tiivis yhteydenpito factoryn sisätyöhön ja HKI 00130 
Kasarmitorin jakeluun, joka myös on factory-mallissa. 
Vertaistuki ja improvisointi ovat olleet tärkeitä teki-
jöitä kuormittavuuden hallinnassa, kun toimintaa 
yritetään koko ajan myös tehostaa.

6. Tietynlaista inhimillisyyttä kaipaisin yleisesti Postin 
toimintaan. Liian raskaaksi koetut työtaakat aihe-
uttavat paljon uupumusta ja väsymystä jakelus-
sa. Inhimillisillä tekijöillä on valtava vaikutus työn 
mielekkyyteen, yleiseen ilmapiiriin ja sitä kautta 
tehokkuuteen ja huolellisuuteen. Tilastot kertovat 
paljon, nykyaikaiset koneet, välineet ja laitteet ovat 
hyödyllisiä ja uudistukset tärkeitä, mutta lopulta 
työn tekijöinä ovat kuitenkin ihmiset. Toimenpiteet, 
jotka aiheuttavat työntekijöissä suurta vastustusta 
ja turhautumista, aiheuttavat samalla tehottomuutta 
ja huonontavat sitä kautta laatua. Sanelu ja käskytys 
eivät tutkitusti tuo hyviä tuloksia työn tehokkuuteen, 
vaan motivaatiota parantaa mahdollisuus vaikuttaa 
omaan työhön ja sen toteuttamiseen. Motivaatio nos-
taa tehokkuutta ja sitä kautta myös parantaa tulosta. 
Tässä mielessä työnantajan ja työntekijän edut ovat 
samansuuntaiset. Tätä kannattaisi nykyistä enemmän 
hyödyntää esimerkiksi siten, että uudistuksia suunni-
teltaessa otettaisiin mukaan myös niitä varsinaisen 
työn tekijöitä. Se olisi osoitus työntekijäin arvostuk-
sesta ja samalla voitaisiin hyödyntää työntekijöiltä 
löytyvää käytännön osaamista. Täten saataisiin myös 
parannettua työnantajan ja työntekijöiden välejä. 
Esimerkkejä on kyllä muitakin, mutta yleisellä tasolla 
toivoisin hiukan ihmisläheisempää tapaa organisoida 
yrityksen toimintaa. Se olisi hyvä asia niin työnanta-
jan kuin työntekijöiden ja asiakkaidenkin kannalta. 
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Postityöntekijä
1. Espoo 02320 Kivenlahti. Jaettavina postinume-

rot Espoo 02260, 02320, 02340, 02360 ja 02380. 
Työvuoroja 22. Jakeluvälineinä seitsemän autoa, kuusi 
pyörää, kahdeksan Kyburz-jakelukärryä ja muutama 
vanhempi sähkökärry.

2. Työvuoroja rukattiin uuteen uskoon keväällä. 
Persiilleen meni, asia tiedossa, mutta korjauksia ei 
ole vieläkään tehty. Jotain uutta kuten esimerkiksi 
suurasiakas Espoon kaupungin paikkojen ampumiset, 
eli Pomo-puhelimeen aloitus- ja lopetuskuittaukset 
kyseisissä paikoissa käytäessä, on tullut. Seuraava 
suurempi muutos on ilmeisesti syksyllä alkava kol-
mesta nipusta jakaminen.

3. Työnantaja tuntuu ajavan prosessia kovalla vauh-
dilla siihen suuntaan, että koko jako-osuus saadaan 
ulkoistettua. Siitä voi sitten kukin päätellä kuinka iso 
porukka tulee jäämään ilman töitä tai osa-aikaistetaan. 
Tähän kun lisätään mahdolliset palkan alennukset, 
työaikamuutokset ja yli 10-tuntiset päivät, niin eipä 
tulevaisuudessa näy muuta kuin pakkoirtisanoutumi-
nen.

4. Duuniporukka on loistava ja hyvässä hengessä töitä 
painetaan. Työilmapiiri onkin sitten toinen asia. 
Kaikkien työnantajan tekemien muutosten myötä 
homma luisuu aina vaan huonompaan suuntaan ja 
aiheuttaa kireyttä porukassa.

5. Työn kuormittavuus on ollut pääkaupun-
kiseudulla jo vuosia tapissa. Jatkuvat 
yhdeksän tunnin mittaiset päivät 
ovat lisänneet kuormitusta. Ja 
eiköhän ne reitit ehdi vielä 
tänäkin vuonna kasvaa enti-
sestään.

6. Monellakin tapaa, mutta toi-
von vain yhtä: Lopetetaan 
tämä monen nipun pellei-
ly, perkele! Tämä riittäisi, 
mutta se ei tunnu käyvän, 
niin minkäs teet. Toivoisin 
erityisesti, että jos vastauksia-
ni käytetään, haluaisin antaa ne 
nimettömänä.

Jorma Lauronen
1. Postityöntekijä, luottamusmies. Edustan postinume-

roita Vantaa 01450, 01480 ja 01490, mutta fyysi-
sesti sekä hallinnollisesti kuulumme Vantaa 01300 
Tikkurilan toimipaikkaan, joka sijaitsee Kuninkaalan 
terminaalissa. Postinumeroita on kaiken kaikkiaan 
yksitoista ja henkilöstöä yli 70. Reitit jaetaan pyörillä, 

autoilla ja Kyburz-sähkörahtiskootterilla.
2. Viimeinen muutos oli, kun siirryttiin ikään kuin kol-

mipäiväiseen jakeluun eli perjantaista tuli toinen 
tiistai. Työnantaja taitaa olla tästä niin innoissaan, 
että pelkään siitä tulevan pysyvä käytäntö. Edellisen 
eduskunnan hyväksymä postilakihan antaa siihen 
mahdollisuuden.

3. Uhkana näen tuon edellä mainitun ja siitä mahdollises-
ti seuraavat työnantajan toimenpiteet. Tulevaisuuden 
näkymät eivät ole ruusuiset. Kolmipäiväinen jakelu, 
laskevat lähetysmäärät, Pks-jakelun tulo alueelle, 
uusien msm-koneiden käyttöönotto ja työnantajan 
käsittämättömät säästötavoitteet eli voiton maksi-
mointi eivät hyvää lupaa jakelun porukoille. Nämä 
kaikki aiheuttavat työsuhteiden muuttumisen osa-
aikaisiksi ja osapäiväisiksi. Ilmassa on liikkunut villejä 
arvauksia siitä, milloin esityö ja jakelu eriytetään eli 
postin tulee jakamaan joku muu kuin Posti. Lisäksi 
lähitulevaisuudessa väijyvät halpuutus eli pakkosiir-
to Postipalvelut Oy:n palvelukseen ja siitä seuraava 
vähintään kolmanneksen palkan alennus. Tämä työ ei 
ole tulevaisuudessa enää kokoaikaista ja kokopäiväis-
tä työtä - ja se tulevaisuus ei ole kaukana.

4. Toimipaikkamme muutti toukokuussa Korsosta 
Kuninkaalaan siellä jo työskentelevien Tikkurilan ja 
Koivukylän porukoiden jatkoksi. Tutustumisvaiheen 
jälkeen tuntuu, että ihan hyvä henki siellä postisekoit-

tamossa vallitsee. Nyt kun ollaan yhtä suurta 
perhettä, niin tarvittaessa töitä tehdään yli 

postinumerorajojen. Apua saa mutkatto-
masti ja sitä myös annetaan.

5. Työn kuormitus on tiettyinä 
viikonpäivinä ja kuunvaihteissa 
potenssiin satakymmenen. Itse 
olen keväästä lähtien ollut niin 
sanottuna sisämiehenä, mutta 
taas supistusten ja esimiesvaih-
dosten myötä leijuu ilmassa 

pelko, että meistä yli 60-vuoti-
aista puserretaan loputkin mehut 

pihalle.
6. Työolot sinänsä ovat olosuhtei-

siin nähden hyvät, työympäristö ja niin 
edelleen ovat kunnossa. Fyysistä kuormitus-

ta jokainen voi itse säädellä pitämällä kiinni tau-
oista ja työajoista. Siitä tietenkin väistämättä seuraa 
henkinen kuormitus, kun päivittäisistä töistä ja tehtä-
vistä ei yksinkertaisesti pysty suoriutumaan. Tästähän 
työnantaja vähät välittää, joten Mehiläisessä ovien 
saranat paukkuvat ja kassakone kilisee.

gallupin toteutus Jarmo Pakkanen ja Riitta Sievilä
kuvat Riita Sievilä
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ESIMIES

JARMO RAATIKAINEN
KONTULA 00940 HELSINKI

Esimiestehtävän lakkauttamisen myötä päätti laajalti tunnettu ja pidetty esimies Japi olla 
hakematta uutta palvelupäällikön tehtävää. Hän ei suinkaan ollut ainoa esimies, jonka postiura 
päättyy viimeksi käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden myötä. Onnistuimme saamaan ohei-
sen haastattelun ja toivottamaan hyvää jatkoa Japille.

Kerro työurastasi
Vuonna 1977 aloitin kesäapulaisena toimipaikassa 00140 

Helsinki, jossa tuolloin oli kuusitoista jakelureittiä. Koulun ja 

palkkatyön välillä tulin valinneeksi palkkatyön ja lyhyet työ-

päivät postimiehenä, valtion virkamiehenä. Postia jaoin vielä 

vuonna 1996 ja 1997 siirryin ryhmävastaavaksi Helsinki 00510 

Vallilaan, jossa työskentelin kolme vuotta. Vuonna 2000 tarjoutui 

paikka esimiehenä Pitäjänmäessä ja siitä alkaen olen toiminut 

vaihdellen esimies- ja palveluesimiestehtävissä Helsingissä 

ja Espoossa tähän päivään asti. Pian nykyinen esimiestehtävä 

loppuu enkä hakenut uutta palvelupäällikön tehtävää. Tuntuu, 

että tuli mittari täyteen. Omat ja Postin arvot eivät enää kohtaa. 

Mikä on paras tapa toimia esimiehenä? 
Yhteistyö henkilöstön kanssa toimii parhaiten keskustelemal-

la. Ongelmat, huolet ja ristiriidat selvitetään keskustelemalla 

yksilötasolla. Mietitään syitä ja kehitetään ratkaisuja yhdessä. 

Päivittäinen sosiaalinen kontakti molempiin suuntiin työpaikalla 

on kaikin tavoin tärkeää ja hyväksi. Tärkeää on luoda molemmin-

puolinen luottamus.

Mikä on parasta ryhmän johtamisessa? 
Yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa. Olla tekemisissä ”jen-

gin” kanssa.

Mitä virheitä työnjohtajan tulisi välttää? 
Missään nimessä ei saa jättää huomioimatta henkilöstön iloja 

ja suruja. Ei tule pitää toimiston ovea kiinni ja olla etäinen. 

Henkilöstön pitää olla tietoinen, että esimies on tavoitettavissa 

ja aina valmiina keskustelemaan ja kuuntelemaan. Jos yhteistä 

luottamusta ei synny, työpaikka, asiakas ja työntekijä kaikki 

kärsivät.

Mitä ajattelet Postin viimeaikaisista muutoksista? 
Elämme työn murroksen aikaa ja kilpailijat hieroskelevat karvai-

sia käsiään tilaisuuttaan kärkkyen. Säästötavoitteet seuraavalle 

neljälle vuodelle tulevat olemaan todella haastavat. Vauhti 

on kova, mahdollisesti liian kova. Toivottavasti Postissa löytyy 

ymmärrystä miettiä tavoitteita, mitkä niistä ovat realistisia 

toteuttaa.

Entäs viimeisimpien yt-neuvotteluiden lopputuloksista? 
Hirvittää työpaikkojen vähennysten määrä. Osaamista ja tietä-

mystä katoaa. Arveluttaa, miten jäljelle jääneet jaksavat ja miten 

tämä vaikuttaa heidän psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiinsa.

Mitä Postin jälkeen? 
Harrastuksia, opiskelua ja keskittymistä omaan hyvinvointiin. 

Vapautan ajatukseni miettimään muutakin kuin ”rakasta fir-

maamme”.

haastattelun toteutus Olli Matilainen                                                                                                           

kuva Riitta Sievilä

Japi, Silja Hentunen ja Christine Eret.
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EASIER WAY TO COMMUNICATE

WITH FOREIGN COLLEAGUES
IN ENGLISH

hen you communicate with your foreign 
colleagues, being articulate makes it 
easier for them to understand your mes-
sage. Also, if you want your foreign 

colleagues to take you seriously, avoid unnecessary repe-
tition and never sound like a broken record. Do not “beat 
a dead horse.” 

Tell your foreign colleagues what they are meant to do 
and do not just assume or conclude that they understand 
the information without it being communicated clearly. 
Also, ensure that they have understood it. Only if they 
have not, repeat what you have said.

Your foreign colleagues should be able to hear you clearly. 
Try as much as possible to speak clearly and not mumble 
words. When you mumble words or speak too quickly, you 
may assume that they are clear to the subject, but the 
truth is, they might not be. It also shows a lack of confi-
dence on your part.

Avoid using abbreviations, colloquialisms and slang. 
Although this is a shorthand way of speaking, it may 
confuse your foreign colleagues and increase the time it 
takes to communicate the idea. Misunderstandings occur 
because of linguistic and cultural differences. Moreover, 
do not make unfriendly jokes when communicating with 
your foreign colleagues, it will not pass your message 
along well. Also, make sure you use an appropriate tone 
of voice when communicating so you will not be misun-
derstood.

Some people understand better when you take them 
aside and talk to them on a one-on-one basis. Loosen your 
timetable and spend 30 % more time for communication. 
Avoid yes- or no-questions. Instead, ask open-ended ques-
tions beginning with what, how, when, where or who. 

Never say that you do not speak well or understand the 
language, rather encourage your foreign colleagues when 
speaking and listening to them. Do not just talk and walk 
away, instead give room for feedback so you can measure 
the effectiveness of your style of communication. It will 
also give you the privilege of knowing if your message 
was well understood.

Most importantly, do not practice discrimination. 
Discrimination is the unfair treatment of individuals 
based on different characteristics such as age, race, or sex. 
The distinctive traits of a minority can be judged by the 
majority to be inferior to their own, and therefore, used 
to justify unequal treatment. Avoid stereotypes, which are 
beliefs based on distortion, exaggeration, and oversimpli-
fication which are applied to all members of a social cate-
gory. Avoid prejudices, which are negative assessments of 
a group and its individual members; an overgeneraliza-
tion based on biased or insufficient information; biased 
attitudes.

Tell your foreign colleagues about yourself before asking 
about them. Relationships may take a very long time to 
develop, but the return will be great. The relationship you 
develop will last a lifetime if nourished. Relationships are 
between people, not companies.

And lastly, always remember to thank your listeners for 
their time after the communication session. It is a simple 
courtesy and will cost you nothing.

Thank you.
text Emmanuel John

Firstly, remember that the point of working as a team is to share ideas and boost productivity. 
When effective communication in the workplace is hampered, it can sidetrack the working 
effort. Communication is, indeed, a skill that must be learned by all, especially if you want to 
lead or work with a group of different people.

W

Stereotypiat ovat yleensä negatiivisten luonteenpiirteiden ja toimin-

tatapojen liittämistä johonkin ihmisryhmään liioittelun, vääristelyn ja 

yliyksinkertaistamisen avulla.

Ennakkoluulot ovat ihmisryhmään liitettyjä odotuksia, jotka johtuvat 

riittämättömistä tai puolueellisista tiedoista ja väärästä yleistämisestä.
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EASIER WAY TO COMMUNICATE

WITH FOREIGN COLLEAGUES
KOMMUNIKOINNISTA SUOMEEN MUUTTANEIDEN

KOLLEGOJEN KANSSA
SUOMEKSI

ikäli ryhmässä on ulkomaalaisia tai muita 
heikommin suomea ymmärtäviä, tarkka ja 
täsmällinen kommunikaatio on entistä tar-
peellisempaa, jotta asia tulisi ymmärretyksi.

Turhaa toistamista kannattaa välttää, jos haluaa ulkomais-
ten työtovereiden ottavan asian, tai sinut itsesi tosissaan, 
sillä rikkinäiseltä levyltä kuulostaminen ei tee kenestäkään 
erinomaista kommunikoijaa. Selitä ulkomaalaisille työka-
vereillesi mitä heidän tulee tehdä, äläkä vain oleta heidän 
ymmärtäneen ohjeesi. Tarkista, että he ovat selvillä työteh-
tävistään, ja toista sanomasi vasta, jos näin ei ole.

Epäystävälliset vitsit tai sanonnat eivät helpota ymmärre-
tyksi tulemista, mutta myös äänensävy vaikuttaa kommuni-
kaatioon. Neutraali sävy helpottaa ymmärtämistä. Suomea 
huonommin puhuvien työntekijöiden pitäisi myös saada 
kuulla ohjeet selvästi, tarvittaessa ohjekuvien kera. Selvästi 
ja kuuluvasti puhuminen helpottaa ymmärretyksi tulemista. 
Mumisten tai liian nopeasti puhuminen saa puhujan näyt-
tämään epävarmalta ja vaikeuttaa myös ymmärtämistä. 

Sama ongelma on slangin, lyhenteiden ja sanontojen 
käytössä. Vaikka ne nopeuttaisivatkin viestintää, ymmärtä-
miseen kuluu todennäköisesti loppujen lopuksi enemmän 
aikaa. Nopea ohjeiden antaminen ja saman tien paikalta 
poistuminen ilman mahdollisuuksia täsmentävien kysy-
mysten tai vaihtoehtoisten toimintatapojen esittämiseen 
ei varmista sitä, että kaikki ovat ymmärtäneet tehtävänsä. 
Toisten on helpompi ottaa ohjeita vastaan ja kysyä tar-
kentavia kysymyksiä kahden kesken, joten myös tämän 
vuoksi on hyvä varata riittävästi aikaa.

Vältä kyllä- ja ei-kysymysten käyttöä, jos mahdollista. 
Avointen kysymysten kuten mitä, miten, missä, milloin ja 
kuka avulla on parempi mahdollisuus selvittää, onko toi-
nen ymmärtänyt ja sisäistänyt ohjeet. Viestintään kannat-
taa varata aina noin kolmannes enemmän aikaa, kuin mitä 
se minimissään äidinkielenään suomea puhuvien kanssa 
vaatisi. Näin voidaan välttää mahdolliset väärinymmärryk-

set sekä parantaa viestinnän avoimuutta.

Ulkomaalaistaustaisen työntekijän kielitaidon arvostele-
minen julkisesti on kaikin puolin turhaa. Vieraiden kielten 
oppiminen helpottuu, jos kieltä on mahdollista käyttää 
käytännössä, puhua ja kuunnella. Positiivinen palaute kie-
len käyttämisestä tukee oppimisprosessia. Älä tee toisen 
puolesta päätöstä, ettei hän ole riittävän taitava kielen-
käyttäjä kuulemaan ohjeita tai keskustelemaan suomeksi, 
sillä se vain hidastaa kielen haltuunottoa. 

Toisten syrjiminen, olipa kyseessä sukupuoli, uskonto, 
seksuaalinen suuntautuminen tai ihmisen alkuperä, on 
paitsi laitonta, myös huomattavan tehotonta työnjohtoa 
kuin myös työntekoa. Mihin tahansa ryhmään liitetyt 
stereotypiat menevät metsään, sillä ryhmien sisäinen 
vaihteluväli on lähes jokaisessa tapauksessa suurempi 
kuin kaikkien ryhmien keskiarvojen ero. Samasta syystä 
ennakkoluulot ovat vahingoksi niin niiden vaalijalle kuin 
kohteellekin, koska minkään ulkoisen tekijän perusteella 
ei voida kertoa ihmisestä tai tämän toiminnasta käytän-
nössä mitään hyödyllistä.

Keskustellessasi toisten kanssa, varsinkin jos kyseessä 
ovat ulkomaalaistaustaiset kollegasi, on kohteliasta ker-
toa ensin jotain itsestäsi, ennen kuin kysyt jotain heistä 
itsestään. Vaikka ihmissuhteiden rakentaminen voi viedä 
aikaa, palkkio on aina siihen käytettyä työtä suurempi. 
Ihmissuhteet voivat kestää läpi elämän, kun niitä hoide-
taan – myös silloin, jos jompikumpi tai molemmat osa-
puolet vaihtavat työpaikkaa.

Lopuksi, jokaisen viestintätilaisuuden jälkeen on järkevää 
kiittää kuulijakuntaansa heidän ajastaan. Se ei maksa 
mitään, mutta kuuluu peruskohteliaisuuteen ja jättää 
tilaisuudesta paremman muistikuvan.

Kiitos.
suomeksi Lauri Tiainen                                                                                                                                    

Ryhmätyöskentelyn perimmäinen tarkoitus on uusien ajatusten jakaminen ja kehittäminen 
sekä tuottavuuden parantaminen. Jos kommunikaatio työpaikalla ei ole tehokasta, joutuu 
työntekokin herkästi sivuraiteelle. Näin ollen keskinäisen viestinnän opettelu on tarpeen kai-
kille, ja varsinkin niille, jotka johtavat tai työskentelevät ryhmissä.

M
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ieltolaki ei kuitenkaan 
ollut ainutlaatuinen 
maailmassa, se on ollut 
voimassa muun muassa 
Yhdysvalloissa vuosina 

1920 – 1933, Prinssi Edwardin saa-
rella Kanadassa 1901 – 1948 ja myös 
muissa osissa Kanadaa lyhyempinä 
ajanjaksoina, Norjassa vuosina 1916 
– 1927 ja Islannissa 1915 – 1935. 

Kieltolaki astui voimaan Suomessa 
1.6.1919. Suomen eduskunta oli 
antanut kieltolakiehdotuksensa 
15.3.1909 ja vasta 29.5.1917 lain 
vahvisti Venäjän väliaikainen hal-
litus, jonka johdossa oli ruhtinas 
Georgi Lvov. Jo 12 vuotta aikaisem-
min Suomen ensimmäinen yksika-
marinen eduskunta oli yksimieli-
sesti hyväksynyt kieltolain, mutta 
keisari Nikolai II ei ollut vahvista-
nut lakia.

Kieltolaki kielsi alkoholipitoisten 
aineiden nauttimisen, valmistami-
sen, maahantuonnin, myynnin, kul-
jetuksen, anniskelun ja varastossa 
pidon muissa kuin lääkinnällisissä, 
tieteellisissä tai teknillisissä tarkoi-
tuksissa. Myös kirkkoviinit kuului-
vat sallittujen listalle. Vuonna 1922 
kieltolakiin tehtiin muutoksia, var-
sinkin rangaistuksia lain rikkomises-
ta kovennettiin. Kieltolakia pidet-
tiin naisten lakina, naisia ja työ-
läisiä pidettiin syyllisinä kieltolain 
olemassaoloon. Naisasiajärjestöjen 
ja työväenliikkeen yksi tärkeimmistä 
tavoitteista oli raittiuden edistämi-
nen. Voimakkaimmin kieltolakia vei 
eteenpäin raittiusliike.

Ryyppyrajoituksia jo ammoisilta 
ajoilta

Suomessa oli kiinnitetty huomi-
ota liialliseen alkoholin käyttöön 
jo aiemminkin. Alkoholin myyntiä 
ja valmistamista oli säännelty eri 
tavoin 1600-luvulta asti.  Vuonna 
1756 julistettiin Hattujen kieltolaki, 
joka oli ensimmäinen laajempi yritys 
vähentää alkoholin käyttöä. Hallitus 
julisti säätyjen suostumuksella vii-
nanpolttokiellon ja ulkomaalaisille 
alkoholeille asetettiin korkeat tullit. 
Alkoholin käyttö kyllä väheni, mutta 
Hattujen kieltolaki lopetettiin 1760, 
koska lakia oli vaikea valvoa ja taa-
sen alkoholin käyttö lisääntyi. 

Kieltolaki kuului raittiusliikkeen kes-
keisiin tavoitteisiin jo 1800-luvulla. 
Vuonna 1866 säädetty laki kielsi kan-
salaisilta viinan kotipoltto-oikeuden. 
Virallinen syy viinan kotipolttokiel-
lolle oli raittiusaate, mutta todelli-
suudessa kyse oli viljan saatavuudes-
ta. Huonon elintarviketilanteen takia 
senaatti kielsi viinan kotipolton.

Väkevistä viheliäisiä ongelmia

Uskottiin, että kieltolain avulla lop-
puisi kokonaan alkoholin käyttö 
Suomessa, toisin kuitenkin kävi. Kun 
kieltolaki kesäkuussa 1919 astui voi-
maan, sitä alettiin välittömästi rikkoa. 
Viinan kotipoltto yleistyi varsinkin 
maaseudulla ja saaristossa ja viinan 
salakuljetus lisääntyi. Kun laillista 
alkoholia ei ollut saatavilla, ostet-
tiin laittomilta markkinoilta useim-
miten väkeviä alkoholijuomia, joita 
oli kannattavampaa  salakuljettaa. 

K1.6.1919 – 5.4.1932 
voimassa ollut kieltolaki 
on yksi erikoisimmista 
laeista, joka Suomessa 
on säädetty. 

KIELTOLAKI
SUOMESSA
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Alkoholia salakuljetettiin alkuvuo-
sina lähinnä Virosta ja myöhempinä 
vuosina enenevissä määrin Saksasta 
ja Danzigin vapaakaupungista.

Viinan salakuljetus ja salamyyntibis-
nes humallutti kansaa entistä enem-
män ja väkevän viinan juominen lisä-
si väkivaltarikollisuutta. Maaseudulla 
kieltolain noudattamisen valvomi-
nen oli erittäin vaikeaa, miltei mah-
dotonta. Väkevien alkoholijuomien 
lisääntynyt nauttiminen aiheutti 
myös terveysongelmia.

Pukki kaalimaan vartijana

Ravintoloitsijat Helsingissä kunnioit-
tivat ensiksi kieltolakia, mutta aika 
nopeasti suhde kieltolakiin muut-
tui välinpitämättömäksi. Esimerkiksi 
Hotelli Seurahuoneella tarjoil-
tiin jopa passipoliiseille konjakkia 
ja ”kovaa teetä” varsinkin talvisaikaan heidän tullessa 
Seurahuoneelle lämmittelemään. Hovimestari ohjasi pas-
sipoliiseja Seurahuoneen takaosaan taukoa pitämään. 
1920-luvun lopulla Seurahuoneella saattoi virolaisen 
pirtun lisäksi nauttia ainakin ranskalaista punaviiniä, val-
koviiniä ja konjakkia, espanjalaista sherryä sekä portuga-
lilaista madeiraa ja portviiniä. Tarina ei kerro miten tilaus 
suoritettiin, puhuttiinko alkoholijuomien oikeilla nimillä 
vai käytettiinkö jotain koodikieltä.

Toki Helsingissä oli ravintoloita, jotka noudattivat kieltola-
kia. Yksi tällainen ravintola oli Oopperakellari, joka sijaitsi 
Esplanadin puiston länsipäässä nykyisen Ruotsalaisen 
teatterin kohdalla. Oopperakellari muutettiin kahvilak-
si ja se panosti kabareeohjelmaan. Tämä oli virhe, sillä 
Oopperakellari teki konkurssin vuonna 1930.

Tästäkö alkoi ”kaljaa kioskeihin!”

Vaikka kieltolakia pidettiin ”naistenlakina”, niin naiset 
vaativat kieltolain kumoamista yhtä kärkkäästi kuin olivat 
aikoinaan sitä vaatineetkin. 1920-luvun lopussa alkoi-
vat vaatimukset kieltolain kumoamisesta kasvaa. Vuonna 
1931 alettiin yleisesti olla kypsiä kieltolain kumoamiseen. 
Raittiusliike jopa näki enemmän mahdollisuuksia lain 
purkamisessa, toiveet raittiista Suomesta olivat aikoja 
sitten hälvenneet. Myös talouspula, vuonna 1929 alkanut 
maailmanlaajuinen lama vaikutti. Valtio tarvitsi kipeästi 
verotuloja, kieltolain purkaminen ja alkoholin verottami-
nen nähtiin hyvinä ratkaisuina valtion kassan kannalta.

Naiset päättivät ottaa ratkaisevan askeleen kieltolain 
lopettamisen puolesta. He keräsivät 120 000 nimeä 
sisältävän adressin, joka luovutettiin toukokuussa 1931 
presidentti Svinhufvudille. Presidentti totesi, että adressia 
ei voi sivuuttaa kieltolakikysymyksessä.

Joulukuussa 1931 järjestettiin kansanäänestys kieltolain 
kumoamisesta. 70 prosenttia äänestäjistä kannatti kiel-
tolain kumoamista. 28 prosenttia äänestäjistä kannatti 
kieltolain jatkamista ja noin kaksi prosenttia kannatti 
kolmatta vaihtoehtoa, jossa ainoastaan miedot alkoholi-
juomat olisi vapautettu. 

25.1.1932 eduskunta hyväksyi uuden väkijuomalain, jossa 
säädettiin alkoholin myyntimonopolin keskittämisestä 
valtiolle. Eduskunta vahvisti lain 9.2.1932 ja se astui voi-
maan 5.4.1932. Ensimmäiset alkoholiliike-Alkon myymälät 
avattiin 5.4.1932 klo 10.00. Tapahtumasta on jäänyt mie-
liin numerosarja 543210, vinkkinä tietovisailuihin.

Lähteet:
Wikipedia ”Kieltolaki (Suomi)”, Wikipedia ”Kieltolaki”, Yle 
”Kieltolaki – susi jo syntyessään”, Jasmina Kautta 8.11.2017. 
Yle ”Kieltolaki ja viinan salakuljetusralli”, Rita Trötschkes 
21.1.2013. Helsingin Sanomat ”Tasan sata vuotta sitten 
Suomessa kiellettiin alkoholi. Mutta eihän siitä tullut mitään.” 
Kimmo Oksanen 1.6.2019.

teksti Mika Kukkola
piirros Tuomo Heinävaara
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ovitellussa päivärahassa on 
huomioitu työtulon vaikutus. 
Sovitellun ansiopäivärahan 
maksaminen osa-aikatyön 
tai enintään kaksi viikkoa 

kestävän kokoaikatyön ajalta edel-
lyttää, että työtä tehdään enintään 
80 % alan enimmäistyöajasta työ-
ajan tarkastelujakson aikana. Työaikaa 
tarkastellaan palkanmaksujaksoittain, 
neljän viikon tai kuukauden ajalta.  
Myös lomautetulle voidaan samoin 
edellytyksin maksaa soviteltua ansio-
päivärahaa, mutta silloin työaikaa tar-
kastellaan kalenteriviikoittain. 

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoai-
katyön tai yli kaksi viikkoa kestä-
vän päätoimisen yritystoiminnan 
ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. 

Maksujakson työttömyyspäiviltä 
maksetaan tällöin täyttä ansiopäivä-
rahaa, ellei maksamiselle ole muita 
esteitä. Jos aloitat yritystoiminnan 
työttömänä ollessasi, voit saada 
ansiopäivärahaa neljän kuukauden 
ajan yritystoiminnan aloittamisesta. 
Jos yritystoiminnasta kertyy tuloa, 
ansiopäiväraha maksetaan sovitel-
tuna. Jos yritystoiminta jatkuu ja 
katsotaan neljän kuukauden jälkeen 
sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivära-
haa edelleen maksaa. Päätoimiseksi 
yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäi-
värahaan lakkaa.

Sovitellun ansiopäivärahan suuruus

Soviteltua ansiopäivärahaa makset-
taessa täydestä ansiopäivärahasta 

vähennetään puolet siitä sovittelu-
jakson aikana ansaitusta työtulosta, 
joka ylittää suojaosan. Sovittelujakso 
on kuukauden tai neljän viikon mit-
tainen riippuen palkanmaksujaksois-
ta. Jos sovittelujakso on kuukauden 
mittainen, suojaosan suuruus on 300 
euroa. Jos sovittelujakso on neljän 
kalenteriviikon mittainen, suojaosan 
suuruus on 279 euroa. Enintään suo-
jaosan suuruinen työtulo ei vaikuta 
ansiopäivärahaan. 

Esimerkki työtulon vaikutuksesta 
kuukauden sovittelujaksolla

Päivärahasi kokonaan työttömänä on 
50 euroa. Saat palkkaa 700 euroa 
ja hakujaksosi on kalenterikuukausi. 
700 eurosta vähennetään suojaosa 

S

TYÖTULON VAIKUTUS SOVITELTUUN 
ANSIOPÄIVÄRAHAAN

ANSIOPÄIVÄRAHA MAKSETAAN SOVITELTUNA,

JOS OLET TYÖLLISTYNYT OSITTAIN.

PAUn työttömyyskassan johtaja Annika Skogberg Vantaan Talvipäivien markkinatorilla keskustelemassa jäsenten kanssa.
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300 euroa, jonka jälkeen jää 400 euroa, josta puo-
let, eli 200 euroa vaikuttaa vähentävästi päivärahaasi. 
Hakujaksolla on maksettavia päiviä 21, joten 200 euroa 
jaetaan 21 päivällä, jolloin palkka vähentää päivärahaasi 
9,52 euroa päivässä. 50 euron päiväraha – 9,52 euroa = 
40,48 euroa jää maksettavaa päivää kohden.

Sovitellun ansiopäivärahan vaikutus
enimmäismaksuaikaan

Soviteltu päiväraha kerryttää ansiopäivärahan 400 tai 300 
päivän enimmäisaikaa suhteessa maksettuun määrään. 
Kerryttävien päivien määrä lasketaan siten, että hakijan 
soviteltu päiväraha jaetaan hakijan täysimääräisellä päi-
värahalla. Näin saadaan enimmäismäärää kerryttävien 
päivien määrä hakujaksolla.

Esimerkki sovitellun päivärahan vaikutuksesta
enimmäismaksuaikaan

Jos kokonaan työttömän henkilön ansiopäiväraha on 50 € 
päivässä ja hänelle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa 
200 € kuukaudessa, kuluu enimmäisajasta kuukauden 
aikana 4 päivää (200 € / 50 € = 4). 

Ansiopäivärahan maksaminen lyhennettyä työviikkoa 
tekeville

Lyhennetty työviikko tarkoittaa, että viikossa on yksi 
tai useampi kokonainen lomautuspäivä. Täysiltä lomau-
tuspäiviltä maksetaan tällöin täysi ansiopäiväraha. 
Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että työtä teh-
dään kalenteriviikon aikana enintään 80 % alan enim-
mäistyöajasta.

Lisää ansiopäivärahasta PAUn työttömyyskassan nettisi-
vulla osoitteessa www.pautk.fi, sieltä löydät myös päivä-
rahalaskurin.

teksti Annika Skogberg                                                                                                     
kuvat Riitta Sievilä
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os luulit, että postinjakaja on jo kaikilta mahdollisil-
ta tahoilta haukuttu, niin väärässä olit. Seuraavassa 
vielä yksi moitteen puheenvuoro.

Antakaas, kun nyt selvennän tämän.

Me koirat ja posteljoonit, ei ongelmattomin yhtälö. 

Kuulin emäntäni keskustelevan, että Isossa-Britanniassa 
joka päivä seitsemän posteljoonia joutuu koiran hyökkä-
yksen kohteeksi. Amerikassa luku lienee suurempi ja var-
masti samaa pöhköyttä ilmenee meillä Suomessa, vaikkei 
minulla tässä lukuja ole esittää. 

Yritän pureutua asiaan ja avata tätä kipeää pähkinää 
hieman. Olen itse mustaakin tummempi, lihaksikasvar-
taloinen, isokokoinen 10-vuotias uroskoira ja haukkuni 

on sekä kantava että autoritäärinen. Meillä eivät juokse 
varkaat eivätkä pissi kissit. Vaikka olen luonteeltani ihmi-
systävällinen ja lempeä, on minulla perhe ja koti suojel-
tavana. Vaisto on ja se istuu syvällä. Kunniatehtävä, johon 
suhtaudun vakaumuksella.

Kysymyshän on puhtaasti näkemyseroista, tai kahden eri 
lajin kulttuurieroista, mikäli saanen asian näin ilmaista. 
Astukaapas hetkeksi tassuihini, niin ymmärrätte mitä hän-
tää tässä ajan takaa. 

Kuten jo mainitsin, tehtäväni perheemme jäsenenä on 
pitää meidät kaikki turvassa, suojella kotia. Koska asun 
omakotitalossa, kattaa reviirini pihamme ääripäästä toi-
seen. Lisäksi pidän puhtaana myöskin naapuriemme ton-
tit, ressukat, kun ovat vailla omaa koiraa. Teen työni hyvin. 
Ilmoitan isäntäväelleni tontille tulevista tutuista hilpeällä 
haukahduksella ja kutsumattomat ajan kauemmaksi pai-
nokkaammalla rähjäämisellä. 

Homma toimii kuin rasvattu, paitsi tämän yhden kaverin 
kanssa, nimittäin posteljoonin kanssa. Katsokaas kun mei-
dän koirien kannalta juttu näyttää tältä: Virkapukuinen 
kaiffari tulee tonttini alkupäähän ja häärää siellä jotain 
todella salaperäistä. Uskon, että hän yrittää varastaa pos-
tilaatikkomme! 

Minä huudan, ärjyn ja kiekaisen minkä keuhkoistani irti 
saan ja lopulta heppu ymmärtää yskän ja poistuu kau-
emmaksi. Hoidin työni. MUTTA, seuraavana päivänä tämä 
sama tyyppi tulee UUDESTAAN ja tekee tismalleen samat 
hämärät puuhansa eikä näytä välittävän uhitteluistani, 
suorastaan nauraa minulle. Ei ymmärrä, ettei pihalleni ole 
mitään asiaa ja uskokaa tai älkää, tulee jälleen seuraava-
na päivänä uudestaan, ja sitä seuraavana, ja sitä seuraa-
vana. Perin röyhkeä tyyppi. 

Kaikki muut tontilleni tulevat ihmiset päätyvät juttusille 
perheeni kanssa. Heidät kutsutaan sisään hassun tuoksui-
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selle juotavalle ja heidän kanssaan vaihdetaan kuulumi-
sia. Posteljoonia ei kontaktoida niin kuin muita, mikä lait-
taa touhun haisemaan entisestään. Tältä se luontaisesti 
meistä koirista tuntuu. 

Pikkunassikkana olin itsekin mennä melkein järjiltäni 
posteljoonien vuoksi, kunnes emäntäni ymmärsi yskän 
ja aloimme mennä posteljooniamme päivittäin vastaan.  
Sain edelleen asiaankuuluvasti lutkauttaa kuuluville 
muutaman haukahduksen pihasuojelun vuoksi, ymmär-
rättehän, mutta sen jälkeen menimme nuuskuetäisyydelle 
vaihtamaan muutaman sanan. 

Annoin posteljoonin kädelle muutaman hyväksyvän 
pusun ja hän puolestaan taputteli päätäni ja näin emme 
olleet enää vieraita toisillemme, vaan meistä tuli tuttavat. 
Emäntäni oli selventänyt minulle, että posteljooni on 
asiaan kuuluva ihminen eikä hommaan ole luuta haudat-
tuna, toisin kuin olin arvellut. Oppia ikä kaikki.

Koirapuistotuttujeni kanssa olemme välillä keskustelleet 
aiheesta posteljoonit. Mäyräkoira-Pera kertoi, ettei hän 
ole ikinä nähnytkään omaa posteljooniaan. Kerrostalossa 
asuva Pera sanoi, että heillä tyyppi käy kolisuttele-
massa ulko-oven luukkua ja tunkee siitä sisään nenän 
eteen vauhdilla kasan papereita. Meidän näkemyksemme 
mukaan tässä on kyseessä samankaltainen kiusanteko 
kuin teidän ihmisten mielestä on se, kun ihmislapset 
käyvät pimpottamassa salaa ovikelloa ja juoksevat sitten 
karkuun. Kerrostaloposteljoonit juoksevat myös karkuun. 

Naapurin Jasse puolestaan kertoi, että hän on koulutta-
nut posteljooninsa tuomaan makupaloja aina tullessaan. 
Kaikkea sitä! Kyllä me nauroimme makeasti, Jasse se on 
melkoinen turre.

Lopuksi haluan korostaa, että kukaan tuntemani koira ei 
hyväksy posteljoonin tai kenenkään muunkaan ihmisen 
pureksimista. Se ei kertakaikkisesti kuulu hyviin tapoi-

hin. Koiran perheen velvollisuuksiin kuuluu tutustuttaa 
koiransa sille outoihin tilanteisiin ja tehdä kohtaamisista 
turvallisia. 

Uskoisin, että ylilyönnit tapahtuvat aina tiedon puut-
teesta sekä tulkintavirheistä, molemmin puolin. 
Kohtaamisistamme pystytään helposti tekemään päivän 
kohokohta molemmille osapuolille, joten ensi kerralla; 
heilutellaan häntää postilaatikolla!

Poikkeuksellisesti tällä kertaa ilmoitamme palstan kirjoitta-
jan. Tämän lehden vahtikoirapalstan on kirjoittanut syvälli-
sesti päivän tapahtumiin pureutuva koiraherra emäntänsä 
Kirsi Huovisen avustuksella.

piirrokset Tuomo Heinävaara
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yöväen Arkisto perustettiin 
vuonna 1909 sosiaalidemo-
kraattisen työväenliikkeen 
ja palkansaajaliikkeen kes-
kusarkistoksi, jonka tarkoitus 

on muun muassa säilyttää ja pitää 
käytettävissä kulttuuriperintöön kuu-
luvaa materiaalia.

Osaston toimistolla on hirmuiset 
määrät materiaalia, jota on nyt alettu 
karsimaan arkistoitavaksi.

Työ on aloitettu käymällä läpi kaik-
ki pöytäkirjat vuodesta 1906 vuo-
teen 1999. Tarkoituksena on tässä 
vaiheessa perata kaikki arkistoitava 
materiaali ajalta ennen 2000 ja kär-
rätä tavaraa arkistoon sitä mukaa, 
kun homma etenee.

Tuntuuhan se jännältä, että käsis-
säsi olevaa lehteäkin joku saattaa 
kymmenien vuosien päästä lukea 
Työväen Arkistossa.

Osaston tuottaman materiaalin läpi-
käynti saattaa toisinaan olla aikaa 
vievää, koska väkisinkin silmät har-
hailevat lukemaan papereita tar-
kemmin. Tulee miettineeksi ovatko 
duunarin murheet vuosien saatossa 
muuttuneet ensinkään.

Kuvissa: Suomen Postimiesliiton 
Helsingin osastojen lakkokokous 
maaliskuussa 1963, ote puheenjoh-
taja Niilo Pohjolan puheesta ja osas-
ton aloite liittovaltuustolle vuonna 
1984.

teksti Riitta Sievilä

TSörnäisten rantatiellä 
sijaitsevaan arkistoon 
voi kuka tahansa mennä 
tutustumaan historian 
havinaan.

TYÖVÄEN ARKISTO
KANSANLIIKEARKISTO 
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piirtänyt Matti Saine

POSTELJOONI  
PARTANEN
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