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TOIMINTAKERTOMUS 2017 

YLEISTÄ 

Vuosi 2017 oli jäsenistöllemme raskas, vaikka loppuvuoden myönteiset oikeuden päätökset vahvistivat 

uskoa ammattiliitoissa tehtävään työhön. Postinjakajan taivalta raskauttivat valtiovalta lainsäädäntöineen 

ja pääasiallinen työnantajamme Posti. 

Hallitus luopui kaavailemistaan pakkolaeista ja tarjosi vastineeksi kilpailukykysopimuksen (kiky), jonka 

jäsenistöllemme näkyvin osa on 24 tunnin vastikkeeton työajan pidennys vuosittain. Vaikka sopimus ei 

millään tavoin sanele, miten vuosittainen työajanpidennys tulisi toteuttaa, työnantaja on soveltanut kikyä 

mekaanisesti lisäämällä 24 tuntia vuodessa työaikoihin. Kiistaa käydään edelleen liiton ja työnantajan 

kanssa siitä, kuluvatko työntekijän kikyt vuosiloman aikana. Paikallisen edunvalvonnan kannalta asiaa 

mutkisti työnantajan haluttomuus merkitä kikyt erikseen työvuoroluetteloon. Työntekijän tulee lisättyjen 

tuntiensa karttuminen käydä erikseen paikalliselta työnjohdolta kysymässä. 

PAU valtakunnallisella tasolla ja ammattiosastot jäsentensä aktiivisuutta hyödyntäen - Helsingin osasto 

vahvalla panoksella - yrittivät vaikuttaa monin keinoin kuten paneelikeskusteluin, asiantuntijakuulemisin ja 

korttikampanjoin siihen, että postilakiesitys kaikkein markkinaliberaaleimmassa muodossa ei tulisi 

eduskunnassa hyväksytyksi. Mikään ei kuitenkaan auttanut ja uusi postilaki hyväksyttiin 21.6. äänin 97-79, 

tuloksen seuraillessa hallituksen ja opposition rintamalinjoja. Jäsenistöllemme postilain 

soveltamismahdollisuudet toivat irtisanomisen, osa-aikaistamisen ja työttömyyden uhat.  

Uusi postilaki väljentää huomattavasti yleispalvelukirjeen kulkuehtoja asettaen ehdoksi vain sen, että 

yleispalvelukirjeistä vähintään 50% on oltava perillä viimeistään neljäntenä arkipäivänä ja loput viidentenä 

arkipäivänä lähettämispäivästä lukien. Vaikka yleispalvelukirje muodostaakin vain pienen osan Postin 

verkossa kulkevista lähetyksistä, on se tähän saakka toiminut runkotuotteena, jonka seuraavaan 

arkipäivään sidottu perilläolovelvoite on sitonut Postin viisipäiväiseen jakeluun. Kun tämä sidos uuden lain 

myötä katosi, jää nähtäväksi, milloin jakelupäivät todella alkavat vähetä. 

Ensimakua jakelukertojen harventamisesta saatiin heinäkuussa, jolloin Posti otti käyttöön 

jakelupäiväuudistuksen (JPU). Tiistaisin ei enää jaettu kirjeitä, käytännössä vain pikakirjeet, osa 

sanomalehdistä ja laboratoriotuotteet. Jäsenistömme kannalta merkittävin vaikutus uudistuksella oli 

työssäjaksamiseen. Vaikka Postin johto muuta väitti, jakajat olivat entistä uupuneempia, kun aiemmin 

tiistaina jaettu posti siirtyi muina päivinä jaettavaksi. Muutos näkyi luonnollisesti myös 

työvuorosuunnittelussa, jossa tiistain viisituntisten työpäivien vastapainoksi alettiin yhä enemmän 

suunnitella yhdeksäntuntisia työpäiviä. Paikoin työnjohto alkoi soveltaa käytäntöä, jossa henkilöstölle 

suunnitellaan tiistait tasoitusvapaiksi, jolloin yhdeksäntuntisille työpäiville vapautuu yhä enemmän tunteja.  

Paitsi digitalisoituminen itsessään, myös muu teknologinen kehitys uhkaa työpaikkojamme. Kaakkois-

Suomessa otettiin käyttöön MSM-kone (multisortingmachine), jonka pitäisi kyetä lajittelemaan pienet ja 

isot kirjeet jakojärjestykseen. Jos kone todella tämän tekee, käsittelyyn kuluva aika muuttuu siten, että 

työpaikat varmasti vähenevät. On myös oletettavaa, että nyt alueellamme jokseenkin pysähtynyt esityön 

muuttaminen ABC-mallista zippaukseen saa uutta vauhtia, jos kone tekee hyvällä laadulla sen, mitä 

valmistaja lupaa. 
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Työehtosopimus oli päättymässä 31.10. ja työnantajaa edustava PALTA pyysi neuvottelujen aloittamista jo 

ennen kesälomia. Neuvottelut etenivät suhteellisen ripeästi ja molemmat osapuolet hyväksyivät 

neuvottelutuloksen lokakuun alussa. Uusi työehtosopimus solmittiin kaksivuotiseksi. Sopimustekstit 

säilyivät miltei ennallaan. Pieninä parannuksina saimme lähisukulaisen käsitteen laajentumaan 

isovanhempiin ja lapsenlapsiin sekä 25 euron kuukausikorvauksen työsuojeluasiamiehille. Työsopimuksen 

tekeminen sähköisesti tuli mahdolliseksi. Palkankorotus sovittiin neljän vientiteollisuusalan tulevien 

sopimusten keskiarvona. Täsmällistä marraskuun 2017 alusta alkavaa korotusprosenttia ei ollut sopimusta 

tehtäessä eikä vielä vuoden loppuessakaan tiedossa.  

Työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin vihdoin uudet pääluottamusmiesalueet, joten 

luottamusmiesvalinnat valtakunnalliselta tasolta työpaikkatasolle asti käynnistyivät. Jakelun 

valtakunnalliseksi pääluottamusmieheksi valittiin osastostamme Satu Ollikainen. 

Aivan kuin valtiovallan toimissa ei olisi ollut tarpeeksi sietämistä, Posti vaikeutti jäsenistömme elämää 

monilla työhyvinvointia ja työilmapiiriä heikentävillä toimilla. Pilkuntarkka työajan mittaaminen ilmeni 

myöhästymisminuuttien pidättämisenä palkasta ja läpäisylukumantran hokemisena työpaikoilla. Oma 

lukunsa oli jakelupäiväuudistuksen myötä tullut ohje alle kuuden tunnin päivään kuuluvasta vain 10 

minuutin tauosta, mikä ymmärrettävästi aiheutti suuttumusta työpaikoilla - rikkoihan ohjeistus räikeästi 

taukoaikojen laskentaan liittyviä vakiintuneita käytäntöjä. Työilmapiiriä on heikentänyt myös työnantajan 

pyrkimys keskittää toimintaa yhä suurempiin yksiköihin. Esimerkiksi Espoon Kilossa on jo 13 postinumeroa. 

Jakelumatkat kasvavat kohtuuttomiksi, laatu kärsii ja paikallinen edunvalvonta muuttuu yhä vaikeammaksi.  

Kun työnantajan aggressio ei tällä kertaa vuoden 2015 TES-neuvottelujen tapaan kohdistunut olemassa 

olevan työehtosopimuksen heikentämiseen, muutti se vain muotoaan. Työnantaja keksi 

työehtosopimusshoppailun, jota lähti soveltamaan varhaisjakajiin. Tämän mahdollisti Posti Groupin 

perustama uusi Postipalvelut Oy-niminen yritys, jossa noudatetaan TEAMin sopimusta, joka on 

huomattavasti heikompi kuin PAUn TES. Odotettavaa on, että PAUn neuvotteleman rahallisen 

kompensaation loppuessa ja varhaisjakajien tulotason romahtaessa helmikuun lopussa, aamun lehtiä 

päätyy yhä enemmän perusjakeluun.  

Edunvalvonnan tulee valvoa, että perusjakelun tuotteita ei virtauteta työnantajalle halvempaan 

varhaisjakeluun. Uudellamaalla aloitti huhtikuussa Earlybird-jakelu, jossa varhaisjakaja toimii yrittäjänä 

ilman omaa päätäntävaltaa.  

Valtakunnallisesti ilahdutti Turun hovioikeuden päätös, jonka mukaan Posti aiheettomasti poisti työpaikalta 

työntekijän ja pidätti tältä palkan syksyn 2015 työtaistelussa. PAUn järjestöpäätöstä noudattaen työntekijä 

oli kieltäytynyt perehdyttämästä Postin SOL:n kautta värväämää rikkurityövoimaa. Korvaussummaksi 

väärästä menettelystä oikeus määräsi menetetyn palkan lisäksi 2000 euroa syrjinnästä ammattiliittoon 

kuulumisesta. Jos hovioikeuden päätös jää lainvoimaiseksi, voitetun yksittäistapauksen pohjalta voidaan 

käynnistää oikeusprosessit myös muiden järjestöpäätöstä noudattaneiden jäsenten kohdalla. 
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KOKOUS- JA KOULUTUSTOIMINTA 

Helsingin osaston toimikunta kokoontui 12 kertaa vuonna 2017. Espoo/Vantaa/Kauniainen 

pääluottamusmies Asmo Juvanoja ja pääkaupunkiseudun työsuojeluvaltuutettu Seppo Airaksinen 

osallistuvat kutsuttuina toimikunnan kokouksiin. Koska toimikunnassa ei ole vantaalaisia jäseniä, on 

Vantaan edunvalvojia ja muitakin aktiiveja kutsuttu kokouksiin vuorotteluperiaatteella. 

Toimikunnan kokoukset noudattavat pääsääntöisesti vakiintunutta esityslistaa, johon kuuluvat talousasiat, 

ajankohtaiskatsaukset, kokousselvitykset Postiin, liiton toimintaan tai yleisesti työelämään liittyvistä 

kokouksista, työsuojelu- ja edunvalvonta-asiat, järjestö- ja koulutusasiat sekä tiedotustoiminta.  

Osasto on ahkeroinut aloitteiden parissa. Vuosittain aloitteita tehdään liittovaltuustolle, mutta vuonna 

2017 aloitteita valmisteltiin myös liittokokoukselle ja työehtosopimusneuvotteluihin.  

Helmikuussa pidettyyn jäsenkokoukseen osallistui 28 jäsentä ja liiton toimistosta liittosihteeri Esko 

Hietaniemi. Kuultiin Eskon selvitys kilpailukykysopimuksesta, päätettiin osaston ehdokkaista liiton 

hallintoon ja hyväksyttiin liittokokousaloitteita 19 kappaletta, muun muassa esitys työsuojeluasiamiesten 

palkkiosta ja ajankäytöstä. Lisäksi hyväksyttiin työehtosopimusesityksiä seitsemän, joista yksi koski 

isovanhempien ja lapsenlapsien merkitsemistä lähiomaisiksi työehtosopimukseen.  

Liiton talvipäivät vietettiin helmikuussa Tahkovuorella, jossa nähtiin ja kuultiin paikallisten 

kansanedustajien paneelikeskustelu postilakiuudistuksesta. 

Vuosikokouksemme pidettiin 25.3. totuttuun tapaan Hotelli Arthurissa. Äänioikeutettuja jäseniä osallistui 

74. Kutsuvieraina olivat ajankohtaiskatsauksen pitänyt Posti- ja logistiikka-alan unionin puheenjohtaja Heidi 

Nieminen, PAUn asiantuntijat osastosta Pasi Hentunen, PAUn Pasilan osastosta Isto Kuusisto, Posti-Telen 

eläkeläisistä Onni Karesalmi ja PAUn Helsingin automiehistä Arto Räsänen.  

Osaston puheenjohtajaksi valittiin Satu Ollikainen. Toimikuntaan ehdolla olevien jäsenten äänioikeuden 

selvittämiseksi suoritettiin vaali. Suluissa äänimäärä. Varsinaiset jäsenet: Riitta Sievilä (58), Petra Peltomäki 

(52), Teemu Neuvonen (48), Jarmo Pakkanen (42), Timo Väisänen (41), Ilona Tolonen (35), Ville Asikainen 

(34) ja Sari Kolehmainen (31). Varajäsenet: Pertti Pohjanvuori (27), Juhani Rajala (25) ja Soile Järvelä (24).  

Vuoden 2016 edunvalvontapalkinnon sai Käpylän toimipaikka, 00600 HKI. Toimipaikka ylsi 480 

tapaturmattomaan työpäivään. Palkinnon vastaanottivat Käpylän luottamusmies Rasmus Ivovaara ja 

postityöntekijä Jari-Pekka Haglund.  

Toimikunnan järjestäytymiskokouksessa osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Jarmo Pakkanen, sihteeriksi 

Riitta Sievilä, varasihteeriksi Sari Kolehmainen, taloudenhoitajaksi Ilona Tolonen, jäsenasioiden hoitajaksi 

Sari Kolehmainen, sähköisen viestinnän tiedottajaksi Petra Peltomäki sekä tositetarkastajiksi Jarmo 

Pakkanen ja Pertti Pohjanvuori.  

Kesäkuussa Vantaalla oli PAUn 25. liittokokous, jossa linjattiin lähitulevaisuuden tavoitteita sekä tehtiin 

henkilövalintoja liiton päättäviin elimiin. Osaston vuosikokouksessa valitut liittokokousedustajat alueilta 

Helsinki (H), Espoo (E), Vantaa (V) ja Kauniainen (K) olivat: Seppo Airaksinen (V), Ville Asikainen (H), Rasmus 

Ivovaara (H), Tuula Kari (H), Sari Kolehmainen (E), Jorma Lauronen (V), Jere Mäkinen (E), Teemu Neuvonen 

(E), Jarmo Pakkanen (H), Pertti Pohjanvuori (H), Riitta Sievilä (H), Ilona Tolonen (E) ja Timo Väisänen (H). 

Varaedustajat: Soile Järvelä (E), Mika Kukkola (V), Juhani Rajala (H) ja Seija Frisk (V). 

Osastostamme liittohallitukseen tuli valituksi Satu Ollikainen ja liittovaltuustoon Riitta Sievilä, jonka 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sari Kolehmainen. Satu Ollikaisesta tuli myös PAUn ensimmäinen 

varapuheenjohtaja. Liittokokousta puhutti erityisesti ajatus fuusioitumisesta johonkin toiseen liittoon 
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jäsenmäärän jatkuvasti vähentyessä ja toimintaedellytysten kaventuessa. Liittohallitus päätti 

liittokokouksen päätökseen pohjautuen käynnistää selvitykset mahdollisesta yhdistymisestä AKT:n tai JHL:n 

kanssa.   

Osaston toisessa jäsenkokouksessa marraskuussa paikalla oli 24 äänivaltaista jäsentä, kaksi eläkeläistä ja 

liiton lakimies Iikka Avela. Iikka kertoi tuoreesta työehtosopimuksesta. Kokouksessa valittiin osaston 

ehdokkaat edunvalvontavaaliin. Syysvaltuustolle tehdyistä aloitteista mainittakoon esitys Eazybrake-

palvelun laajentamisesta pelkästä liikunnasta myös kulttuuriin. 

Osastoamme on edustettu muiden osastojen vuosikokouksissa kutsuvieraina, on osallistuttu PAUn Etelä-

Suomen aluejärjestön kevät- ja syyskokouksiin sekä SAK:n pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön 

vuosikokoukseen. Espoon kausikokouksissa kokoontuivat luottamusmiehet muutaman kerran vuodessa. 

Osaston jäsenet ovat kouluttautuneet liiton omilla kursseilla luottamusmiesten, työsuojeluasiamiesten, 

puheenjohtajien, sihteerien ja päätoimisten edunvalvojien koulutuksissa. Vuonna 2017 osastosta 

osallistuttiin myös kutsukurssina toteutettuun alueellisiin edunvalvojapäiviin sekä suurille osastoille 

osoitettuun osastotoiminnan kehittämispäiviin. Osasto järjesti liittokokousedustajille koulutuksen, johon 

osallistui 11 edustajaa. Myös Kiljavan opiston koulutuksiin on osallistuttu. 
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OSASTON EDUSTAJAT YHTEISTYÖELIMISSÄ 

Posti- ja logistiikka-alan Unionissa: 

 PAUn hallituksen jäsen: Asmo Juvanoja, 8.6.2017 alkaen Satu Ollikainen 

 PAUn liittovaltuuston puheenjohtaja: Satu Ollikainen 7.6.2017 asti 

 PAUn liittovaltuuston jäsen: Riitta Sievilä 

 PAUn liittovaltuuston varajäsen: Sari Kolehmainen 

 Perusjakelun ammattivaliokunnan jäsen: Satu Ollikainen 

 Järjestövaliokunnan jäsen: Riitta Sievilä 

 Nuorisovaliokunnan jäsen: Rasmus Ivovaara 

 Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan puheenjohtaja: Satu Ollikainen 

 Työttömyyskassan hallituksen varajäsen: Riitta Sievilä 

 Menetelmäkehityksestä vastaava valtakunnallinen varapääluottamusmies: Satu Ollikainen 

 Etelä-Suomen aluejärjestön toimikunnan jäsen: Seppo Airaksinen 

Muualla ammattiyhdistysliikkeessä ja Postissa: 

 SAK:n edustajiston varajäsen: Satu Ollikainen 

 SAK:n pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön hallituksen varsinaiset jäsenet: Jukka Virtanen, Jarmo 

Pakkanen ja Maija Pulkkinen, varajäsen Hannu Sjöman.  

 Postin henkilöstörahaston valtuuston jäsen: Satu Ollikainen 

 Postin henkilöstörahaston valtuuston varajäsen: Riitta Sievilä 

 Postin valtakunnallinen yhteistoimintaneuvottelukunta: Satu Ollikainen 
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LUOTTAMUSMIESTOIMINTA 

Vuoden 2017 alussa työnantaja havahtui viimein alueen heikkoon menestykseen kaikilla osa-alueilla ja alkoi 

palkata henkilöstöä suoriin työsuhteisiin Postiin. Uutta väkeä palkattiin ja määräaikaisia työsuhteita 

vakinaistettiin. Samaan aikaan työntekijöitä lähti pois kymmenittäin, joten Postin toimet olivat täysin 

riittämättömät henkilöstövajeen paikkaamiseen. Keväällä palkattiin vielä lisää työntekijöitä. Vuoden 

loppuun mennessä uusia rekrytointeja oli Helsingissä tehty yli 200 ja Espoo/Vantaa/Kauniainen alueella 66. 

Läheskään kaikki eivät ole Postissa pitkään viihtyneet, mutta henkilöstön määrän kasvulla oli luonnollisesti 

seurauksia postin kulkuun - jäämät vähenivät oleellisesti. 

Vaikka aliresursointia on edelleen, vuoden 2016 kuopan pohjasta on kiivetty ylöspäin. Määräaikaisia 

työsopimuksia on vuoden aikana tehty Espoo/Vantaa/Kauniaisiin noin 3000 ja Helsinkiin noin 4000. Tämä 

tarkoittaa sitä, että vuoden jokaisena työpäivänä tehtiin keskimäärin 28 määräaikaista työsopimusta.  

Yhtenä keinona resurssin parempaa kohdistamista varten työnantaja kehitti Helsinkiin oman sijaisresurssin, 

Poolin. Pääluottamusmies oli alusta asti sitä mieltä, että Pooli ei toimi työnantajan kuvitelmien mukaisesti, 

mutta antoi kuitenkin mahdollisuuden. Kevään ja kesän ajan Poolia käytettiin, mutta pääluottamusmiehen 

näkemyksen mukaan se ei toiminut, joten hän irtisanoi sopimuksen syksyllä turhana ja toimimattomana. 

 

Työnantajan kanssa luotiin yhdessä bottom-lista, johon valikoitui  

alueelta mittareiden mukaan viisi huonoiten toimivaa toimipaikkaa. 

Bottom-paikkojen suurimmat ongelmat olivat liian pieni resurssi ja  

liian suuret reitit. Myös tilaongelmia oli ja muutamassa paikassa  

suurin ongelma oli työnjohto. Bottom-listaa päivitettiin pitkin  

kevättä, lisättiin uusia toimipaikkoja ja poistettiin jo tervehtyneet  

paikat. Syksyllä listan seuraaminen alkoi hiipua.  

 

Helsingin jakelupäällikkö Anna Sampo siirtyi Postikeskuksen puolelle 

hallinnon YT:n myötä alkuvuonna, jolloin Helsinki oli ilman jakelu- 

päällikköä. Tehtävää hoiti väliaikaisesti Juho Korhonen, kunnes  

entinen suunnittelupäällikkö Kimmo Kallio valittiin tehtävään. Myös  

Espoo/Vantaa/Kauniaisissa tapahtui muutoksia. Espoon  

jakelupäällikkö Juha Savolainen siirtyi määräaikaisesti Kaakon  

viestintään ja aluetta hoiti Tanja Sammalisto, joka vuoden lopulla  

siirtyi varhaisjakeluun.  

 

Perusjakelussa aloitettiin kevytkulkuvälineiden kokeilu. Lauttasaaressa  

kokeillaan uusia isoja sähkökärryjä sekä uusia sähköavusteisia polku- 

pyöriä, joissa on peräkärry. Pihlajamäessä testataan sähkörahtiskoottereita, joissa on peräkärry. Tarkoitus 

on päivittää kulkuvälineitä nykyaikaisiksi ja saada lähetyksiä mahdollisimman paljon mukaan.  

 

Jakelupäiväuudistuksen myötä työnantajalla oli hinku saada paikallisesti sovittua työpäivän pituudeksi 4-10 

tuntia. Pääluottamusmiehet eivät sopineet yli yhdeksän tunnin työpäivästä. Syksyllä Helsingissä sovittiin 

määräaikaisesti mahdollisuudesta käyttää neljän tunnin työpäivää tiistaisin. Vastineeksi tästä sopimuksesta 

jakelun alihankinnat Suomenlinna, Kuusisaari/Lehtissaari, Hernesaari ja jakeluosuus Pakilasta purettiin 

kokonaan. Espoo/Vantaa/Kauniainen alueen pääluottamusmies ei sopinut alle viiden tunnin työpäivästä. 
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Kontulan toimipaikassa otettiin käyttöön sisätyön resepti, yhtenäinen toimintatapa, jossa työtä tehdään 

entistä enemmän yhteistyössä ja tiukasti ohjeita noudattaen. Työnantaja on vahvasti sitoutunut reseptiin, 

jonka toiminnan varmistamiseksi Kontulaan palkattiin monta uutta työntekijää. 

Alueella aloitettiin syyskuussa uusien työntekijöiden koulutus, joka oli valopilkku kaiken kurjuuden keskellä. 

Koulutusta veti Haagan jakeluryhmän vastaava Oona Sara. Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi muun muassa 

työehtosopimusta, yrityksen eettisiä arvoja ja työturvallisuutta, kokeiltiin polkupyörällä ajoa sekä postin 

jakamista testiradalla. Seuraavaksi työntekijät harjoittelivat jakelutoimipaikassa ja tulivat viikon päästä 

toiseen koulutuspäivään, jossa tutustuttiin postikeskukseen ja puitiin harjoittelussa mieleen tulleita asioita. 

Alueelliset edunvalvontavaalit käynnistyivät loppuvuodesta. Espoo/Vantaa/Kauniainen 

pääluottamusmieheksi valittiin sopuvaalilla Asmo Juvanoja ja hänen varaksi Teemu Neuvonen Matinkylän 

jakelutoimipaikasta. Helsingin pääluottamusmieheksi valittiin sopuvaalilla Riitta Sievilä Kontulasta ja hänen 

varaksi Petra Peltomäki Konalasta. 

Vuoden aikana tehtiin useita muuttoja. Espoon Kauklahden toimipaikka jaettiin Espoon Keskukseen ja 

Matinkylään. Helsingissä HKI 15 siirrettiin Kasarmitorille. Keskusta muutti Arkadiankadulle, jonne muutti 

myös Töölö. Itäkeskus tullaan jakamaan Kontulaan ja Herttoniemeen. Myös Annankadun tila irtisanotaan ja 

väki siirtynee Kasarmitorille, josta HKI 14 siirtynee Katajanokalle.  

Tilamuutosten yhteydessä työnantaja yritti rikkoa työssäkäyntirajoja. Vantaan Hakunilan jakelusta haluttiin 

siirtää Länsimäen ja Rajakylän jakelu Helsingin puolelle. Lisäksi koko Hakunilan jakelutoimipaikka haluttiin 

hävittää siirtämällä se Tikkurilaan. Kokemukset toimipaikoista, jotka sijaitsevat kaukana jakelualueesta eivät 

ole hyviä. Espoo/Vantaa/Kauniainen pääluottamusmies joutui vastustamaan työntekijöille suunniteltuja 

huononnuksia pitkään. 

Keskeneräisiä erimielisyyksiä on Espoo/Vantaa/Kauniainen alueella yksi ja Helsingissä viisi. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Helsingin osasto 107 

TYÖSUOJELU 

Työsuojelurintamalla vuosi oli vauhdikas. Alueella oli useita kymmeniä verkostopalavereja, 

työpaikkaselvityksiä ja muitakin neuvotteluita riittävästi. Verkostopalavereissa oli pääsääntöisesti mukana 

Postin työkykyasiantuntija, jonka asiantuntemuksesta oli apua kiperissä tilanteissa. 

Keväällä Vantaan logistiikkakeskuksessa ja Ilmalan postikeskuksessa esiteltiin turvakonttia, jossa työntekijät 

saivat tutustua työvaatteisiin, turvakenkiin ja turvallisuuteen liittyviin asioihin. Mielenkiintoa herätti 

turvakelkka eli auton penkki, jossa istutaan turvavyöhön kiinnitettynä kelkan laskiessa noin kuuden 

kilometrin tuntivauhdilla äkkipysähdykseen. Kolaritilannetta havainnoiva kelkka oli erittäin suosittu 

kävijöiden keskuudessa.  

Syksyllä alueella alkoi ajotapakoulutus. Ensin koulutettiin kouluttajat, jonka jälkeen järjestettiin kuusi 

koulutustilaisuutta henkilöstölle. Alueelta osallistui valitettavan vähän kuljettajia, mikä on harmillista, sillä 

palaute oli hyvää heiltä, jotka pääsivät osallistumaan. Koulutus oli työaikaa ja osallistujille tarjottiin myös 

ruokailut. Tarkoitus oli tuoda uusia vinkkejä taloudelliseen ja turvallisen ajotapaan. Sisältönä oli 

aamupäivällä teoriaa ja lounaan jälkeen käytännön harjoituksia ulkona erilaisissa tehtävissä, 

hätäjarrutuksessa ja väistötilanteissa. Päivä päättyi ajorataan, johon oli rakennettu aidon oloinen 

jakelureitti sisältäen peruutuksia ja pujottelua. 

Syksyllä käynnistyi postilaatikoiden vaaranpaikkojen kartoitus autoreiteillä. Tarkoitus oli, että esille tulleet 

vaaranpaikat myös korjataan mahdollisuuksien mukaan. Tämä ei mennyt kuitenkaan ihan onnistuneesti ja 

kartoitus tehtiin hyvin epämääräisesti tai ei lainkaan. Suurimmassa osassa toimipaikkoja vaaranpaikkojen 

poistamiseksi ei ole tehty vielä mitään. Asian hoitamista on tarkoitus jatkaa keväällä. 

Turvakävelyt tuli käydä jokaisessa toimipaikassa vuoden loppuun mennessä. Tämän seurauksena saatiin 

joitain parannuksia aikaiseksi. 

Lokakuussa neljään toimipaikkaan tehtiin työjalkinekartoitus. Muutamalla kysymyksellä selvitettiin, 

käyttääkö henkilöstö työantajan tarjoamia työjalkineita vai omia kenkiä. Kyselyssä selvisi, että noin puolet 

henkilöstöstä ei käytä työnantajan tarjoamia jalkineita. Syiksi kerrottiin muun muassa, että työvaateraha oli 

jo käytetty, kengän lesti ei ole sopiva ja kenkä on epämukava tai liukas. Kyselyn tulokset toimitettiin 

työsuojelupäällikölle ja osittain sen seurauksena on päätetty käynnistää kenkäkokeilu kahden 

kenkävalmistajan kanssa. 

Vuonna 2017 alueella sattui 193 työtapaturmaa. 

Vuonna 2016 vastaava luku oli 199 eli pientä  

parannusta on tapahtunut. Hyvä niin, yritämme  

yhdessä vuonna 2018 parantaa tilastoja vielä  

lisää. 

 

Uusia tiloja kartoitettiin alueella ja pienen   

väännön jälkeen myös työsuojeluvaltuutettua  

alettiin kutsua aikaisessa vaiheessa mukaan  

tutustumaan tiloihin. Toimipaikkojen yhdistä- 

misissä valtuutettu sai tehtyä selvityksiä ja  

korjausehdotuksia onnistuneesti. 
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VUODEN 2017 TALOUS 

Osaston talous on hyvä säästötoimenpiteiden ansiosta. Vuosittainen korvaus kirjanpidon teettämisestä 

tilitoimistossa maksoi noin 3000€. Tilitoimiston sopimus irtisanottiin ja kirjanpito siirrettiin omaksi työksi. 

Osaston töiden jakamisessa ja korvausten maksamisessa tehtiin muutoksia. Toimikunta päätti, että palkkiot 

esitetään ja päätetään jatkossa vuosikokouksessa. 

Vuonna 2017 toimenkuvat ja palkkiot ovat olleet seuraavat: Puheenjohtaja 300€/kk, varapuheenjohtaja 

35€/kokous, sihteeri 200€/kk, varasihteeri 35€/kokous, taloudenhoitaja 200€/kk, kirjanpito 50€/kk 

jäsenasioiden hoitaja 50€/kk, sähköisen viestinnän tiedottaja 100€/kk, paperinen tiedottaminen 

35€/tiedote, Preivarin päätoimittaja 400€/lehti, toiminnantarkastajat 100€/henkilö ja kokouspalkkio 

henkilöille, joille ei makseta kuukausikorvausta 10€/kokous. Matkakustannuksia maksettiin halvimman 

matkustustavan mukaan. Sihteerin toimiessa Preivarin päätoimittajana loka-, marras- ja joulukuun, 

sihteerinä toimi varasihteeri. 

Jäsenmaksupalautusten määrä ei vähentynyt pelätyssä määrin, joten osaston sijoituksia pystyttiin 

lisäämään. Pieniriskisillä sijoituksilla saadaan vuosittain muutaman tuhannen euron tuotot. 

Tämän vuoden isoimpia hankintoja oli kopiokone. Oma kopiokone on huomattavasti edullisempi kuin 

entinen leasing-sopimus.  

Suurin yksittäinen menoerä oli jäsenille tarjotut Linnanmäkirannekkeet, jotka maksoivat 6400€. Tämä 

korvasi aiempina vuosina järjestetyn lasten pikkujouluteatterin. Vuosikokouksen kulut olivat aiempien 

vuosien mukaisesti noin 4000€. 

Preivari-lehden toimittaminen kuluineen maksaa noin 6000€/numero. Toimikunta pitää tärkeänä lehden 

hyvän tason ylläpitämistä kustannuksista huolimatta.  

Osaston kokonaisjäsenmäärä 31.12.2017 oli 1947, josta naisia 1165 ja miehiä 782, maksavia jäseniä 1237 ja 

eläkeläisiä 710. 

 

 

VIESTINTÄ 

Vuonna 2017 osasto julkaisi kaksi kannanottoa. Vuosikokouksen kannanotto ”Rajatonta työnantajien 

ahneutta – kun mikään ei riitä” sai hyvin huomiota ja se julkaistiin useissa lehdissä. 

Syksyllä kentältä tulleeseen palautteeseen jakelupäiväuudistuksesta oli reagoitava. Uudistusta pidettiin 

epäonnistuneena, työaikamuutoksia pelkkinä säästötoimenpiteinä, nähtiin muutosten vaikeuttavan työ- ja 

perhe-elämän yhteensovittamista sekä kasvattavan työhönsidonnaisuutta. Jäsenkokouksen hyväksymää 

”Posti on unohtanut henkilöstön työssäjaksamisen”-nimistä kannanottoa ei julkaistu printtimediassa, mutta 

sosiaalisessa mediassa se huomioitiin laajalti, kuin myös työnantajapuolella.  

Osaston Preivari-lehden uudeksi päätoimittajaksi joulukuun numeroa aloitettaessa ei ollut hakijoita. Lehden 

julkaisemista haluttiin jatkaa ja näin ollen lehden teossa vuosia mukana ollut Riitta Sievilä lupautui 

tehtävään. Preivari julkaistiin kaksi kertaa.  

Toimipaikoille lähetettävä Sataseiska-tiedote tehtiin seitsemän kertaa. Osaston nettisivulle päivitettiin 

yhteystietoja, julkaistiin ajankohtaisia asioita, osaston kannanotot ja Preivari.  
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Osaston Facebook-profiilissa julkaistiin ajankohtaisia asioita ja linkitettiin juttuja nettisivulta. Facebook-

profiilin tykkääjiä ja seuraajia oli yli 300. Oma julkaisu liittokokouksesta kuvineen tavoitti 801 ja osaston 

kannanotto jakelupäiväuudistuksesta 1438 henkilöä. Kannanotto myös jaettiin 50 kertaa. Parhaimmillaan 

tavoitettiin 3583 henkilöä päivityksellä ”Mielenilmaus jumituttaa postinkulkua – Pasilassa työntekijät 

marssivat ulos”. ”Postin mukaan koneet seisovat koodausongelman takia, työntekijät eri mieltä”-päivitys 

tavoitti 1923 henkilöä.  

 

VAPAA-AJAN TOIMINTA 

Toimikunta päätti lopettaa perinteisen lasten pikkujouluteatterin järjestämisen, koska osallistujamäärän 

vähetessä yksilökustannukset kohosivat kohtuuttomiksi. Jäsenistöä haluttiin kuitenkin huomioida, joten 

ostettiin 200 Linnanmäkiranneketta jaettaviksi jäsenille. Muita vapaa-ajan toimintoja ei järjestetty.  

 

Osasto tuki jäsenten osallistumista liiton muiden osastojen järjestämiin vapaa-ajan tapahtumiin 

hakemusten perusteella tapauskohtaisesti. 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

 

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA 

Vuoden alussa käynnistetään toimipaikkojen luottamusmiesvaalit. Pyrkimyksenä on, että jokaisella 

työpaikalla on oma luottamusmies. 

Päätoimiset edunvalvojat tiedottavat ajankohtaisista asioista toimipaikoissa käydessään ja järjestävät 

tiedotustilaisuuksia tarvittaessa.  

Edunvalvojat huolehtivat, että tiedotuskanavat osoitteineen ja puhelinnumeroineen ovat ajantasaiset. 

Osastotoiminnan kehittämiseksi suoritetaan osastokysely edunvalvojille, jonka jälkeen vastaajien määrää 

mahdollisesti laajennetaan.  

Liiton toimesta on suunnitteilla toukokuussa toteutettava koko maan kattava jäsenhankintakampanja, 

johon osasto osallistuu. 

 

OSASTON KOKOUKSET 

Vuosikokous järjestetään maaliskuun 24. päivä Hotelli Arthurissa, jossa kuullaan liiton puheenjohtaja Heidi 

Niemisen ajankohtaiskatsaus. Kokous valitsee osaston puheenjohtajan sekä uuden toimikunnan alkavalle 

kaudelle. 

Toimikunta jatkaa edunvalvojien ja muiden aktiivisten jäsenten kutsumista tutustumaan toimikunnan 

kokouksiin. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus päästä tutustumaan toimikuntatyöskentelyyn. 

Jäsen- ja edunvalvontakokouksia järjestetään tarvittaessa, esimerkiksi valmisteltaessa esityksiä 

liittovaltuustolle. Espoon kausikokouksia jatketaan. 

Osaston jäseniä osallistuu PAUn Etelä-Suomen aluejärjestön, SAK:n pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön, 

liiton hallituksen, valtuuston, valiokuntien, henkilöstörahaston ja työttömyyskassan hallinnon kokouksiin. 

 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Osaston Preivari-lehteä tehdään kaksi numeroa. Toimintakertomus, -suunnitelma ja talousarvio julkaistaan 

erillisenä vihkona. Toimipaikkoihin lähetettävä 107-tiedote tehdään tarvittaessa. 

Nettisivu pidetään ajantasaisena pääosin yhteystietojen osalta. Facebook-profiiliin päivitetään ajankohtaisia 

asioita. 

Osasto toimii linkkinä liiton ja jäsenten välillä. Päätoimiset edunvalvojat välittävät liiton tiedotteita 

toimipaikkojen edunvalvojien kautta jäsenille.  
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TALOUS 

Vaikka osaston taloudellinen tilanne on vakaa, jäsenmaksutuoton pieneneminen jäsenmäärän vähetessä 

luo paineita toiminnan muokkaamiseen. Tänä vuonna jäsenmaksupalautteen pienentymiseen vaikuttaa 

erityisesti työttömyyskassan jäsenmaksun nousu 0,60 prosentista 0,85 prosenttiin. Liiton 

kokonaisjäsenmaksua ei haluttu korottaa yli 1,59 prosentin, joten työttömyyskassan jäsenmaksun nousu 

kohdistuu lähes kokonaan jäsenmaksupalautteen suuruuteen.  

 

KOULUTUSTOIMINTA  

Kaikkia jäseniä ohjataan osallistumaan liiton, Kiljavan, Etelä-Suomen aluejärjestön ja Työväen sivistysliiton 

järjestämiin koulutuksiin. Päätoimiset edunvalvojat osallistuvat PAUn järjestämille koulutuspäiville keväällä 

ja syksyllä. 

Osasto järjestää tarvittaessa ja taloudellisten resurssien mukaan omaa koulutusta edunvalvojille. 

Aluejärjestö järjestää keväällä koulutusta toimikuntien jäsenille. Kiljavalla järjestetään toimikuntatyötä 

tukevaa koulutusta, johon toimikunnan jäsenet voivat osallistua. 

 

VAPAA-AJAN TOIMINTA 

Osasto korvaa liiton talvipäiville 2018 Porin Yyteriin osallistuville illallisen ja matkakulut halvimman 

matkustustavan mukaan. 

Liiton talvipäivät 2019 järjestetään maaliskuussa Vantaan Flamingossa. Järjestelyistä vastaa Helsingin 

osasto yhdessä Helsingin automiesten osaston ja PAUn asiantuntijoiden osaston kanssa. Tapahtuman 

järjestäminen on suuri ja kunniakas tehtävä. Valmistelu, joka on jo aloitettu, tulee vaatimaan ison 

ponnistuksen ja paljon työtä jo tänä vuonna. 

Osasto kokeilee erilaisten vapaa-ajan tilaisuuksien järjestämistä jäsenistölle. Harkinnassa on lapsiperheille 

suunnatut vapaaliput Hoplop-liikuntaseikkailupuistoon. Linnanmäkirannekkeita ei osteta tänä vuonna. Koko 

jäsenistölle tarkoitettua kevät- tai syysretkeä suunnitellaan. 

Osasto tukee jäsenten osallistumista liiton muiden osastojen järjestämiin tapahtumiin hakemusten 

perusteella tapauskohtaisesti. 

 

toimikunta 

 

Kuva sivu 7 Leena Koskela, muut kuvat Riitta Sievilä. 
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TALOUSARVIOESITYS 2018 

 
    OPINTO- JA KOULUTUSTOIMINTA 
 

 Kulut  €  
 

JÄSENTILAISUUDET 
 

 Työryhmät, työpaikkakäynnit, kampanjat,                                                                 

 muu vapaa-ajan toiminta.  € 
 

TIEDOTUSTOIMINTA 
  

 Kulut (painatus, materiaalit)  € 
 

JÄRJESTÖTOIMINTA/YLEISTOIMINTA 
 

 Palkat ja palkkiot henkilösivukuluineen  € 

  

     Vuokrat ja vastikkeet  € 
  

 Matkakorvaukset ja päivärahat   € 
 

 Kokous- ja neuvottelukulut  € 
 

 Toimistokulut  € 
 

  Pankkikulut                                                                                                                        € 

      

     Jäsenmaksukulut (paikallisjärjestöt, aluejärjestö)  

 kannatusilmoitukset ja lahjoitukset  € 
 

 Avustukset jäsenille (työväenlehtisetelit)  € 
 

 Järjestötoiminnan muut kulut (onnittelu-, edustus- ja muut kulut)     € 
 

     Varaus talvipäivien 2019 järjestelyihin                                                               €       

 

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ  € 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

VARAINHANKINTA 
  

 Jäsenmaksutuotot   € 
  

 Sijoitustoiminta    € 

    

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ    € 
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