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PÄÄKIRJOITUS

Ylivoimaisesti raskain ja lannistavin kamppailu: Osa-
aikaistamisista käyty yhteistoimintaneuvottelu, joka alkoi tam-
mikuun lopulla 2020. Työnantajalla oli erinomainen kiristyskei-
no saada työntekijäpuoli suostumaan pidempiin kuin työehto-
sopimuksen mukaisiin yhdeksän tunnin työpäiviin.

Miten työntekijäpuolen näkemys sitten syntyi. Alueellinen 
pääluottamusmies oli neuvotteluissa henkilöstön valitsema 
edustaja ja hän, eli minä, on päätöksen suostumisesta 9.5 tunnin 
työpäiviin tehnyt. Mielipiteitä kysyttiin aktiivisesti työpaikko-
jen luottamusmiehiltä, jotka välittivät työntekijöiden kantaa 
pääluottamusmiehelle. Näin ollen yksittäisestä työpaikasta on 
voinut tulla ehdoton ei pidemmille päiville.

Alueellisen pääluottamusmiehen alue laajeni helmikuun alussa 
koskemaan koko pääkaupunkiseutua, onko tämä ollut este kat-
tavan mielipiteen muodostamiseen. Näkemykseni mukaan näin 
ei ollut. Karkeasti sanoen: Stadin tyypit olivat mielipiteissään 
tiukempia, mutta muutoin sain jopa hätääntyneitä kommentteja, 
että kokoaikatyö on elintärkeää.

Neuvottelun piirissä oli yli kahdeksansataa työntekijää, lop-
putuloksena työnantaja osa-aikaisti 45. Oliko 350 työntekijän 
osa-aikaistaminen pelkkää fuulaa, sitä en uskaltanut lähteä 
kokeilemaan. Kauhukuvaksi jää ajatus, että 45 sijaan olisin tätä 
ikävää asiaa puinut 350 henkilön kanssa.  

Selvää on, että jatkossa minuuttiakaan pidemmästä työpäivästä 
ei yksi henkilö voi vastuuta kantaa. Mahdollisesta seuraavasta 
väännöstä pitkistä päivistä tulee järjestää jäsenäänestys ja 
päätös tehdään äänestystuloksen mukaisesti. Tämänkaltaisia 
asioita ei päätetä somessa eikä somekommenttien perusteella.

Pääluottamusmiehenä olen aina ollut valmis sopimaan yksit-
täisen työntekijän pidemmistä päivistä hänen niin halutessa ja 
osa-aikainen voi itse sopia pidemmistä päivistä. Neuvotteluissa 
vapaaehtoisuus pidempiin päiviin ei työnantajalle käynyt, jumi-
tettiin siinä, että työnantajan mukaan on mahdotonta tehdä 
työvuorolistoja, jos jokaiselle työntekijälle on erilaisia määreitä 
päivien pituuteen. Pötypuhetta.

Arveluttaa, kuinka pieleen työajat suunnitellaan nyt, kun lomau-
tuksetkin iskivät. Jokaisen on syytä seurata oman työaikansa 
tasoittumista 12 viikon jaksoissa. Meneillään oleva tasoitusjak-
so on viikoille 29 – 40.

Riitta Sievilä
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LAKKOKAKKUA Lakon jälkeen toimi-
kunta päätti, että osasto tarjoaa kai-
killa Helsingin osaston työpaikoilla 
jäsenistölleen tinkimättömästä työ-
taisteluasenteesta kiitokseksi kakkua. 
Ajatus oli tarjota kakkua vuodenvaih-

teen jälkeen, koska lakon jäljiltä ja joulun lähestyessä töitä 
työpaikoilla oli paljon ja työnantajakin totuttuun tapaan 
muisti henkilöstöä pikkupurtavilla. 

Koronan myötä kakun äärelle kerääntyminen ei missään 
nimessä ollut suotavaa. Muutamissa paikoissa tarjoilut 
kerettiin järjestämään, mutta huomattavan paljon on vielä 
hoidettavana. Toivomuksena on, että työpaikkojen luotta-
musmiehet tai muutoin järjestelyhenkiset työntekijät otta-
vat kakkuasiassa yhteyttä osaston toimijoihin.

LYHYET
JA NOPEAT

TIETOA JA TARINAA

LYHYESTI SIELTÄ

TÄÄLTÄ.

1.
4.

1. 4.

tekstit ja kuvat Riitta Sievilä
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3.

2.

Herttoniemen jakelussa kakkua nautittiin 28.2. Kuvassa 
työpaikan varaluottamusmies Daniel McAllister nappaa 
palansa kakusta.

ESITYKSIÄ LIITTOVALTUUSTOLLE
PAUn liittovaltuuston syyskokous pide-
tään 5. – 6.11. Sääntömääräisten asioi-
den lisäksi kokouksessa käsitellään 
ammattiosastoilta ja liittohallitukselta 
tulleet esitykset. Osasto on perintei-

sesti pyytänyt suoraan jäsenistöltä esityksiä, jotka toimikun-
ta on tarvittaessa muokannut lopulliseen muotoonsa. 

Jos työpaikallasi on tullut esiin parannusehdotuksia työ-
elämäämme tai liiton toimintaan, toimita ehdotukset 
käsiteltäviksi. Esitykset jaetaan työehtosopimusasioiksi 
tai muutoin eteenpäin vietäviksi.

Osaston ehdotukset ovat kohdistuneet moneen jo läpi 
menneeseen parannukseen. Viimeisimpänä työsuhde-etu 
Eazybreakilla ostettava matkalippu, joka nyt työnantajan 
toimesta on toteutunut. Tätä ei neuvoteltu työehtosopi-
musneuvotteluissa, mutta maaliin päästiin kuitenkin.

Esitykset perusteluineen ja vaikutuksineen 27.8. mennes-
sä sähköpostiin riitta.sievila@posti.com.

LAKKORIKKURIT Osaston järjestäy-
tymisalueella työtaistelurintama piti 
todella hyvin. Kiitos siitä! Tästä huo-
limatta joukossamme lymysi lakkorik-
kureita. Rikkuria ei pätkääkään kiin-
nosta yhteiset tavoitteet eikä saavu-

tettujen etujen puolustaminen. Rikkureiksi ei pidä sekoittaa 
suojatyöntekijöitä, jotka sovitusti olivat tekemässä lakon 
ulkopuolelle rajattuja töitä, jotka olimme luvanneet tehdä. 
Alueelta tuli luotettavat tiedot rikkureista, jotka jäsenistön 
halusta ja osaston toimesta tulisi erottaa liitosta. 

Todettakoon, että rikkureiden erottamisessa osaston toimi-
joiden on myönnettävä epäonnistuneensa. Lakon jälkeen 
alkoivat massiiviset korvausten maksamiset ja selvittelyt. 
Maksurumban ollessa voiton puolella, tipautti työnantaja 
alueellamme osa-aikaistamispommin, jonka jälkeen korona 
keskeytti kokoustoiminnan. 

Koronarajoitusten kevennyttyä toimikunta kävi pitkän kes-
kustelun rikkureiden erottamisesta. Päädyttiin ratkaisuun, 
että rikkuroinnista on kulunut liian pitkä aika ja koettiin 
sääntöjen mukainen erottaminen korona-aikana hankalak-

si. Sääntöjen mukaan: ”Erottamispäätöksen tekee osaston 
kokous toimikunnan esityksestä. Kokouksessa on jäsenellä 
oikeus tulla kuulluksi häntä koskevassa asiassa. Jäsenten 
erottamisesta on kokouskutsussa mainittava.”

Toimikunnan päätöksen mukaisesti rikkurit pääsevät päl-
kähästä tällä kertaa. Tämä varmasti suivaannuttaa yhteisen 
asian puolesta taistelleet jäsenemme. Kokemuksesta vii-
sastuneena tulevat toimikunnat hoitanevat erottamisasiat 
tulevaisuudessa ripeämmin ja tehokkaammin.

POSITIIVISUUSPÄIVÄ SUOMENLIN-
NASSA Päätettiin rupatella vain 
positiivisista asioista postinjakajan 
työssä. Eihän se onnistunut. Mutta, 
kaikesta ei tarvitse kirjoittaa. 

Matti Saineen työpaikka on Kasarmitorin lähtöpiste, 
joka on Postikeskuksen työnjohdon alla. Hän sijais-
taa Suomenlinnan reitillä, joka lähtee Postintaipaleelta 
Factorysta, joka myös on POKin työnjohdon alla. 
”Suomenlinnan jakajan sijaistaminen on kiva kesäduuni 
ja ympäristö on Suomen paras”, toteaa Matti. 

Matilla on koulutus graafiselle alalle, mutta valmistu-
essaan 90-luvulla laman aikaan, alalla oli tarjolla vain 
pätkä- ja kesätöitä. Posti on tuonut säännöllisen tulon jo 20 
vuoden ajan. Postityön mielekkyys syntyy itsenäisesti teh-
tävästä osuudesta ja bonuksena tulee liikunta, joka muussa 
duunissa työpäivän jälkeen saattaisi jäädä tekemättä. 

Postin työntekijänä Matilla oli mahdollisuus irtiottoon. 
Hän hyppäsi lokakuussa 2018 vaimonsa kanssa oravan-
pyörästä ja lähti Espanjan Alicanteen vuodeksi. Tämä 
onnistui vuorotteluvapaalla ja palkattomalla vapaalla. 
Espanjassa pariskunta syventyi taulujen maalaamiseen. 

Kuvataide, musiikki ja koirat kuuluvat Matin vapaa-aikaan, 
hän piirtää lehtemme sarjakuvaa Posteljooni Partanen. 
Musiikin parissa uusin bändi on Sons of Cobra. Matti on erityi-
sen tyytyväinen työsuhde-etu Eazybreakiin, jota hän käyttää 
matkakustannuksiin ja jonkin verran liikuntapalveluihin.

Tauko- ja vessapaikkoja varsinkin kesällä Suomenlinnassa 
ja lautoilla löytyy kivuttomasti. Asiakkaat Suomenlinnassa 
ovat mukavia ja mannersuomalaisia boheemimpia, sekä 
hyvässä että… Turistit ovat iloisia ja väistävät postiautoa 
ja hanhet - hanhenpoikaset ovat söpöjä.

4.
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dellisen Preivarin ilmestymisestä on ehtinyt kulu-
maan jo vuoden päivät. Tämä kertoo vain siitä, 
kuinka hektinen ja myrskyinen työelämä on ollut 
viimeisen vuoden aikana. Syksyllä käytiin erit-

täin vaativat ja raskaat työehtosopimusneuvottelut, jotka 
onneksi saatiin päätökseen pienin vaurion. Tilanne olisi 
voinut olla aivan toisenlainen, jos emme olisi puhaltaneet 
yhteen hiileen. 

Alkuvuodesta käynnistyivät edunvalvontavaalit. 
Edunvalvontaorganisaatio supistui jokaisella tasol-
la. Valtakunnallisia pääluottamusmiehiä valittiin viiden 
sijasta kolme; allekirjoittanut, Juha Torvinen sekä Jukka 
Kalliokoski. Alueellisten pääluottamusmiesten ja paikal-
listen luottamusmiesten alueet laajenivat huomattavasti 
ja edunvalvojien määrä väheni.

Osaston toiminta jumissa

TES-neuvottelujen ja lakkojen jälkeen korona sotki koko 
maailman ja osaston toimintakin jämähti paikoilleen. 
Jouduimme perumaan vuosikokouksen, koska kokoontu-
misrajoitukset estivät tapahtumien järjestämisen. Myös 
toimikunnan kokouksia jouduttiin perumaan useampi. 
Kriittiset ja kiireelliset asiat hoidettiin sähköpostitse. 

Vaikka vuosikokous peruttiin, on se kuitenkin järjestet-
tävä syyskuun loppuun mennessä. Yhdistyslaki yhdessä 
osaston sääntöjen mukaan määrittää toimintaa. Poiketen 
viimeisimmistä vuosista, emme tänä vuonna julkaise eril-
listä vihkosta toimintakertomuksesta ja -suunnitelmasta, 
vaan julkaisemme ne tässä lehdessä. Uusi suunniteltu 
vuosikokouspäivä on syyskuussa 2020 alkaen kello 11.00, 
paikkana vanha tuttu Hotelli Arthur. Sääntöjen mukaan 
kokouskutsu on esitettävä vähintään seitsemän päivää 

E

VUOSIKOKOUS
PUHEENJOHTAJALTA

SYYSKUUSSA?

Osaston puheenjohtaja Satu Ollikainen ja sihteeri Rasmus Ivovaara tehtävissään toimikunnan kokouksessa koronatauon jälkeen.
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SATU OLLIKAINEN

ennen kokousta ja näin tulemme 
toimimaan.

Kikyt jäi, huonostiko neuvoteltu?

Viime aikoina monen suusta on 
kuultu ihmetystä siitä, miksi meiltä 
eivät poistuneet kiky-tunnit työeh-
tosopimusneuvottelujen yhteydes-
sä. Toisaalta ihmettelen itse kovasti 
tätä keskustelua. Onko jo unohdettu 
mistä asioista me taistelimme? 

Palkkojamme oltiin leikkaamassa 
useita kymmeniä prosentteja ja esillä 
oli paljon muita seikkoja, jotka oli-
sivat vaikuttaneet monin eri tavoin 
palkanalennuksen lisäksi. Tässä tais-
telussa kaikki olivat sitä mieltä, että 
kunhan saadaan palkat pidettyä ja 
leikkaukset minimaalisina, olemme 
selviytyneet. Ja todettava on, että 
ilman ulkopuolista tukea emme olisi 
selviytyneet. Tässä onkin hyvä muis-
taa kiittää ihan kaikkia, jotka olivat 
tukena taistelussamme. 

On myös hyvä huomioida, että nyt 
ne alat, joilta kikyt ovat poistuneet, 
eivät ole päässeet kikyistä ilmaiseksi. 
Jokaisella alalla on tullut työehtoihin 
heikennyksiä, useimmiten vuosityö-
aika on tavalla tai toisella pidenty-
nyt. Voidaan sanoa, että kiky-nimi on 
poistunut, mutta siihen kytköksissä 
ollut työaika on kuitenkin jäänyt.

#työehtoshoppailu

Alustatalous, kevytyrittäjyys, pätkä- 
ja vuokratyö näyttäisivät olevan 
tulevaisuuden trendi, valitettavasti. 
Nämä yhdessä työehtoshoppailun 
kanssa saavat aikaan työssäkäyviä 
köyhiä. Pahimmillaan puhutaan jo 
lähes orjatyöstä. Yhden työn pal-
kalla ei enää tule toimeen, pitää 
löytää se toinen, kolmas, ehkä jopa 
neljäskin työ, jotta ansiotaso säilyy 
säädyllisenä.  

Globaalilla tai kansallisella tasolla 

emme voi asioita muuttaa yksittäi-
senä henkilönä, edunvalvojana, osas-
tona tai edes liittona. Kaikki lähtee 
yhdessä tekemisestä ja toimisesta, 
yhteen hiileen puhaltamalla. #työ-
ehtoshoppailu on yksi esimerkki 
yhdessä tekemisestä. Tämä slogan 
on pidettävä hengissä ja muistettava 
mitä oli tapahtua syksyllä 2019.  

Mitä seuraavaksi?

Postin uusi hallitus on aloittanut toi-
mintansa. Saa nähdä millaiset peli-
merkit Posti saa ja miten se ne mer-
kit tulee jakamaan. Onneksi tänä syk-
synä ei ole TES-neuvotteluja, joten 
siltä osin saamme olla rauhaisin 
mielin. Postimäärän lasku ja uudet 
laitehankinnat aiheuttavat väkisinkin 
muutoksia työssämme. Postinjakelu 
on muuttunut huomattavasti niistä 
ajoista, jolloin itse olen postityön 
aloittanut, tosin niin on suurin osa 
kaikista työpaikoista muuttunut. 

Liittotasolla tulevan kesän 2021 kyn-
nyksellä järjestettävä PAUn liittoko-
kous tulee varmasti olemaan yksi tär-
keimmistä asioista. Käymme keskuste-
lua liiton tulevaisuuden suuntaviivois-
ta. Kokouksessa tullaan valitsemaan 
liiton hallinto seuraavalle nelivuotis-
kaudelle. Spekulaatio paikkajaoista 
maakuntien ja ammattialojen välillä 
tulee olemaan mielenkiintoista. 

Syyskuun jäsentilaston mukaan tar-
kastellaan osastojen kokousedusta-
jien määrä. Tämän hetkisen jäsen-
määrämme mukaan meillä on oikeus 
lähettää kokoukseen 11 edustajaa.

Onko jo
unohdettu mistä 
asioista me
taistelimme?



PKS-perusjakelun alueelliseksi varapääluottamusmieheksi valikoitui sopuvaalilla Jaana Vii-
taniemi Kirkkonummen jakelusta. Jaana toimii myös Kirkkonummen työsuojeluasiamiehenä. 
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Rohkaisu Piialta

ääluottamusmiesalueiden muututtua liitettiin 
pääkaupunkiseudun alueeseen Kirkkonummi ja 
Klaukkala, jotka aiemmin kuuluivat alueeseen 
”Uusimaa”, jonka pääluottamusmiehenä toimi Piia 

Willberg. Piian rohkai-
semana Jaana ilmoit-
tautui ehdokkaaksi 
varapääluottamusmie-
heksi. Vaikka kiinnos-
tusta asioihin vaikutta-
miseen Jaanalla oli, niin 
Piian rohkaisu antoi 
uskallusta päätökseen, 
jota ei ole ollut tarvetta 
katua. 

Jaanalla on halu oppia 
puolustamaan ja 
parantamaan työolo-
jamme entistä tehok-
kaammin. Hän odottaa 
oppivansa paljon uutta, 
jota jo nyt lyhyessä 

ajassa on tapahtunutkin. Pienoista jännitystä helpot-
taa tieto siitä, että liiton toimistossa ja edunvalvon-
taverkostossa on vahva taustatuki opastamassa ja 
ohjaamassa.

Luottamustehtäviä jo ennen Postia

Jaana aloitti posti-
työn vuonna 2008 
Kirkkonummen jake-
lussa, jossa toimi 
työpaikkansa luotta-
musmiehenä kahdek-
san vuotta. Postiuraa 
aiemmin Jaana työs-
kenteli muun muassa 
grillimyyjänä ja ken-
käkaupassa, jossa hän 
oli luottamusmies ja 
viimeisimpänä ennen 
Postia siivousalalla tii-
minvetäjänä, sekin tie-
tynlaista luottamusta 
vaativa tehtävä.

TÄRKEINTÄ ON
KOKOAIKATYÖ 

P

VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES JAANA

Työsuojeluasiamiehenä Jaanalla on sanansa sanottavana myös työ-
paikan viikkopalaverin turvavarttiosuudessa. Kesäkuun lopulla muis-
tutettavaa riitti kuumuudesta; autojen ilmastoinnista, nesteytyksestä 

ja taukojen tärkeydestä.
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Halu oppia
puolustamaan ja 
parantamaan 
työolojamme
entistä tehok-
kaammin antaa 
poltetta
edunvalvontatyölle.

Terveiset työnantajalle

”Tällä hetkellä olisi tärkeää saada 
säilytettyä kokoaikaiset työpaikat 
ilman, että päivittäisiä työtunte-
ja pidennetään”, toteaa Jaana. Työ 
Postissa on viime vuosina muuttunut 
todella paljon ja juuri nyt raskain-
ta työntekijöiden näkökulmasta ovat 
lomautukset ja 9,5 tunnin työpäivät.  

”Postilta työnantajana toivon, että 
työntekijät ja asiakkaat otettaisiin 
paremmin huomioon muutoksia teh-
täessä.” Jaana odottaa työnjohdolta 
inhimillisyyttä ja ehdottaa, että joh-
toporras jalkautuisi edes yhdeksi päi-
väksi postinjakajan yhdeksän ja puo-
len tunnin työpäivään, jospa siten 
löytyisi ymmärrystä työntekijöiden 
asemaan. Hän myös muistuttaa, että 
ilman duunareita ei tarvita johtajia 
eikä synny osinkoja jaettavaksi.

Jaanan mukaan yhteistyöhön tarvi-
taan lisää avoimuutta sekä asen-
teeseen että keskustelukulttuuriin. 
Edunvalvojana hän haluaa parantaa 
työoloja eikä suinkaan ole tekemässä 
yhteistyötä ”ketun häntä kainalos-
sa”. Jaana korostaa, että jatkuvissa 
muutoksissa pitää huolehtia, että 
työntekijöitä kohdellaan tasapuo-
lisesti ja oikeudenmukaisesti sekä 
noudatetaan työehtosopimusta joka 
tilanteessa. 

Villasukkia joulupaketteihin

Vapaa-ajallaan Jaana harrastaa näyt-
telemistä Lohjalla Teatteri Tralassa, 
jonka syksyn ohjelmistossa on tun-
nettuun brittisarjaan pohjautuva 
näytelmä Pokka pitää.

Jaana on innokas villasukkien kutoja, 
joten läheisille, ystäville ja perheen-

jäsenille on aina tiedossa jouluinen 
pehmeä paketti. Kutomista riittääkin, 
sillä Jaanalla on neljä lasta ja kuusi 
lastenlasta. Tulevana jouluna riittää 
jännittämistä, kun seitsemännen lap-
senlapsen odotetaan syntyvän. 

Facebook-ryhmä

Jännittämistä toki riittää työmaal-
lakin. Mitä syksy tuo tullessaan ja 
kuinka haasteista selvitään. 

Jaana on perustanut Facebook-
ryhmän ”varapääluottamusmies 
Jaana Viitaniemi tiedottaa” ja toivoo 
mahdollisimman monen työntekijän 
lähettävän kaveripyynnön saadak-
seen kutsun liittyä ryhmään. Jaana 
kehottaa ottamaan rohkeasti yhteyt-
tä myös puhelimitse. 

Tsemppiä Jaanalle edunvalvontatyö-
hön. Pokka pitää!

teksti ja kuvat Riitta Sievilä
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uonna 2019 osastomme 
yleiseen toimintaym-
päristöön vaikuttivat 
keväällä eronneen Sipilän 

hallituksen teot monin tavoin. 
Merkittävimpinä vuonna 2016 hyväk-
sytty postilaki sekä omistajaohjauk-
sen yleinen linja, joka vei Postia 
yhä enemmän voittoa maksimoivaksi 
liikeyritykseksi peruspalvelutehtävän 
jäädessä entistä mitättömämpään 
osaan. Nämä valinnat ja lainsää-
däntömuutokset toivat jäsenistöl-
lemme kasvavaa huolta tulevasta. 
Työnantajan kovat toimet näyttivät, 
mikä merkitys on hyvin järjestäyty-
neellä ja asiaansa uskovalla ammat-
tiyhdistysliikkeellä.

Uudistettu postilaki salli palvelu-
tason heikennyksen muun muassa 
jakelupäivien määrän ja kirjeen kul-
kunopeuden osalta. Jäsenistöllemme 
ehkä näkyvimpänä työnantaja on 
hyödyntänyt tiistain jakelun supis-
tamista olemattomiin. Kun Postiin 
kohdistui samaan aikaan jatkuvaa 
painetta tulouttaa isoja osinkoja val-
tion kassaan, katsoi se, että sillä 
olisi sekä keinot että syyt yhteistoi-
mintaneuvottelujen käynnistämiseen 
helmikuussa 2019. Yt-neuvottelujen 

piirissä olivat tuotannon ja hallinnon 
työntekijät. 

Posti käytti yt-asetta kärkkäästi, sillä 
tuotannon neuvottelut tuskin olivat 
päättyneet, kun työnantaja ilmoitti 
huhtikuun puolivälissä aloittavan-
sa sekä myymälöiden henkilökun-
taa että hallinto- ja esimiestehtä-
viä koskevat yt:t. Työnantaja päätyi 
lakkauttamaan miltei kaikki postin 
myymälät sekä lopettamaan useat 
esimies- ja suunnittelutehtävät. 
Osaston toimialueella esimiesorga-
nisaation supistaminen näkyi uusi-
en palvelupäälliköiden alueiden ja 
alaisten määrän kasvulla siten, että 
päivittäinen kanssakäyminen henki-
löstön ja esimiehen välillä tuli joko 
mahdottomaksi tai ainakin vaikeu-
tui. Käytännön työnjohto siirtyi yhä 
enemmän ryhmävastaavien huoleksi.

Yt-neuvotteluilla Posti ei kuitenkaan 
saanut tavoittelemaansa 60 miljoo-
nan euron säästöä vuosille 2019 - 
2021. Kulukuurille Postin oli ajanut 
Postin hallituksen omaksuma tolku-
ton linja tavoitella tulevaisuudessa 
yhä kasvavaa osinkoa tilanteessa, 
jossa digitalisaatio todennäköises-
ti vähentäisi sekä liikevaihtoa että 

TOIMINTAKERTOMUS
2019
V OSASTON VUOSI

2019 AHDINGOSTA

TYÖTAISTELUVOITTOON.

Räikeimmillään
henkilöstövuokraaja SOL 
siirsi työntekijänsä SOL 
Henkilöstöpalveluista 
SOL Logistiikkapalvelui-
hin ja näin Posti pyrki 
saamaan jakeluun työn-
tekijöitä alle yhdeksän 
euron tuntipalkalla. 
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liikevoittoa. Tälle linjaukselle oli 
Sipilän hallituksen ja omistajaohja-
uksen siunaus. 

Posti esitti PAUlle säästövisionsa 
pyytäen konkreettisia säästöehdo-
tuksia. PAUn ja Postin välillä käytiin 
asiasta neuvotteluja kevään aikana. 
Posti ei ollut tyytyväinen PAUn esit-
tämiin säästöehdotuksiin ja katkaisi 
neuvottelut kesän korvalla – olihan 

sillä taskussaan järeä ase, jota se oli 
jo testimielessä kokeillut ja tehok-
kaaksi havainnut – TES-shoppailu.

Vuonna 2017 Posti oli siirtänyt 
sanomalehdenjakajat noudatta-
maan selvästi halvempaa työehto-
sopimusta perustaessaan tytäryh-
tiö Postipalvelut Oy:n, joka liittyi 
Medialiiton jäseneksi ja joka näin 
pystyi soveltamaan Medialiiton ja 
silloisen TEAMin sopimusta. Tällä 
toimintalinjalla Posti jatkoi pitkin 
vuotta 2019 nakertaen PAUn järjes-
tövoimaa siirtämällä ammattiryhmiä 
pois PAUn neuvottelupiiristä. Posti 
ilmoitti jo alkuvuodesta siirtävänsä 
kuljettajat Posti Kuljetus Oy:hyn ja 
varastotyöntekijät Transvaliin, jolloin 
PAUn työehtosopimukset lakkaisivat 

voimassaoloajan päättyessä 31.10. ja 
näihin työntekijäryhmiin alettaisiin 
soveltaa muita työehtosopimuksia 
kuten AKT, ERTO ja PAM. 

Jakelussa TES-shoppailusta tuli 
todellisuutta keväällä, kun Posti 
ilmoitti alkavansa heinäkuun alus-
ta vuokraamaan työntekijöitä vain 
sellaisilta yrityksiltä, jotka ovat 
Medialiiton jäseniä ja joiden työnte-

kijöihin voidaan soveltaa halvempaa 
TESsiä. Käytännössä ja räikeimmil-
lään tämä tarkoitti, että suurin hen-
kilöstövuokraaja SOL siirsi työnteki-
jänsä SOL Henkilöstöpalveluista SOL 
Logistiikkapalveluihin ja näin Posti 
pyrki saamaan jakeluun työntekijöitä 
alle yhdeksän euron tuntipalkalla.

Postin aikeet laajentaa ja lopulta 
ulottaa TES-shoppailu kaikkia tuo-
tannon henkilöstöryhmiä koskevaksi 
vaihtamalla työehtosopimusta sen 
umpeuduttua oli toki PAUn tiedossa 
ja liitto aloitti huhtikuussa näyttävän 
kampanjan TES-shoppailua vastaan. 
Kampanjassa muun muassa ostettiin 
näyttävästi ilmoitustilaa sanoma-
lehdistä ja perustettiin sosiaaliseen 
mediaan vahva arsenaali keinoja 

kertoa TES-shoppailun vaikutuksis-
ta sekä työntekijöiden arkeen että 
työmarkkinakenttään yleisesti. Myös 
osastomme oli tässä mukana. Aktiivit 
tarjosivat kasvofiguurinsa tunnista-
mattomina kampanjamateriaaliksi ja 
julkaisimme TES-shoppailun ja sen 
mukanaan tuoman palkkaköyhyyden 
tuomitsevan kannanoton.

Kun Posti 29.8. ilmoitti siirtävänsä 
liikkeenluovutuksella pakettilajit-
telijat Postipalveluihin halvemman 
TESsin piiriin marraskuun alusta, 
alkoi optimistisinkin arvella, että 
jakelua odottaa tavalla tai toisella 
sama kohtalo, jos emme laita hant-
tiin. Vaikka neuvotteluja työnantajan 
ja PAUn välillä koko syksy käytiinkin, 
alkoi työpaikoilla hiljainen valmis-
tautuminen siihen, että marraskuus-
sa rytisee. Lakkoa alettiin ensin pitää 
todennäköisenä, sitten varmana ja 
työnantajan käsittämättömiin vaati-
muksiin suostumista mahdottomana. 
Väistämätön lakko alkoi 11.11. kestä-
en kaksi ja puoli viikkoa. Liittomme, 
osastomme ja jäsenistömme näytti 
voimansa ja torjuimme työnantajan 
vaatimukset työehtojen heikennyk-
sistä lähes kokonaan. Jäsenistö oli 
yksimielinen lakon oikeutuksesta. 
Liittoon kuulumattomien lakkorik-
kurien määrää osaltaan vähensi se, 
että osastomme oli syksyllä kampan-
joinut vahvasti järjestäytymisasteen 
nostamiseksi ja lyhyessä ajassa osas-
toon liittyi 68 uutta jäsentä. 

Median välityksellä onnistuim-
me vakuuttamaan suuren yleisön 
lakkomme oikeutuksesta ja lisää-
mään tietoisuutta työnantajan TES-
shoppailun mahdollisuuksista. Tämä 
edellytti, että kameroiden eteen 
ja lehtien palstoille tuli antamaan 
äänensä tavallisia postilaisia, jotka 
kertoivat, miten työnantajan esityk-
set heidän elämäänsä vaikuttaisivat. 
Tärkeää oli myös mielenosoitusnä-
kyvyys. Mediaa laajasti kiinnosta-
neita mielenosoituksia järjestettiin 
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Jakajalle taitei-
lu kolmen nipun 
kanssa tuottaa 
turhautumista, 
kiukkua ja moti-
vaation sammu-
mista, mutta tästä 
työnantaja vähät 
välittää. 

Vuosikokous teki liit-
tovaltuuston kevät-
kokoukselle esityksiä, 
muun muassa Eazy-
breakin laajentaminen 
liikunta- ja kulttuuri-
palveluista työmatka- 
ja lounasetuun.

kaksi, Postin hallintorakennuksen 
edessä 12.11. ja Eduskuntatalolla 
21.11. Molemmissa osastomme jäse-
niä oli kiitettävästi paikalla. Lakon 
päättyminen kannaltamme hyvään 
lopputulokseen vaati paitsi jäsenis-
tön päättäväisyyttä, myös jämäkkyyt-
tä PAUn neuvottelijoilta. Yksi PAUn 
neuvottelukuusikossa oli osastomme 
puheenjohtaja Satu Ollikainen.

Työantajan uudet järjestelyt jake-
lussa, erityisesti Kasarmitorin kyl-
mälähtöpiste, ajautuivat kaaokseen 
ja mediajulkisuuttakin saaneisiin 
katastrofaalisiin laatuongelmiin, 
mutta työnantaja on ainakin toistai-
seksi halunnut pitää kiinni valitse-
mastaan työn organisoinnin tavasta. 
Näin siksi, että erottamalla jakelu ja 
esityö yhä enemmän toisistaan, työn-
antaja kykenee muuttamaan työsuh-
teita osa-aikaisiksi.

Työnantajan hellimä hanke jakelu-
työn organisoinnissa on siirtää työtä 
yhä enemmän ulkona tehtäväksi. 
Työnantaja on päättänyt ottaa hankki-
mistaan kalliista MSM-koneista (multi 
sorting machine) kaiken mahdollisen 
irti ja pakottanut jakajat ottamaan 
MSM-niput avaamattomina reiteille 
hyvin tietäen, että koneet tekevät jat-
kuvasti laatuvirheitä ja että nippujen 
jaettavuus on kehnoa. Jakajalle taitei-
lu kolmen nipun kanssa tuottaa tur-
hautumista, kiukkua ja motivaation 
sammumista, mutta tästä työnantaja 
tuntuu vähät välittävän.

Turbulenttinen työmarkkinavuo-
si ei täysin sivuuttanut liittomme 
toimistoakaan. Lähinnä työsuoje-
lun, työttömyysturvan ja viestin-
nän asiantuntijatehtävissä toiminut 
Niina Pentinmäki siirtyi 1.11. alkaen 
Aluehallintoviraston työsuojelutar-
kastajaksi. Hänen tehtävänsä siir-
tynevät suureksi osaksi työympäris-
töasiantuntija Ida Nummelinille.

Kesällä osastossamme aloitettiin 

vuosikymmenten aikana kertyneen 
materiaalin arkistointi. Tarkoitus 
on, että kaikki osaston itse tuot-
tama materiaali siirretään Työväen 
Arkistoon, jossa se on paitsi hyvin 
suojattuna ulkoisilta vaarateki-
jöiltä myös paremmin esimerkiksi 
tutkijoiden käytettävissä. Hanke on 
arvokas ja osaltaan mahdollisen tut-
kimustyön kautta auttaa ymmärtä-
mään paikallisen tason ay-toiminnan 
merkitystä työn ja elämisen ehtojen 
edistäjänä.

KOKOUS- JA KOULUTUSTOIMINTA

Osaston toimikunta kokoontui 11 
kertaa vuonna 2019. Espoo/Vantaa/
Kauniainen pääluottamusmies Asmo 
Juvanoja (30.6.2019 asti), varapää-
luottamusmies Teemu Neuvonen 
(1.7.2019 alkaen) ja pääkaupunki-
seudun työsuojeluvaltuutettu Seppo 
Airaksinen kutsuttiin toimikunnan 
kokouksiin. Lisäksi kokouksiin kutsut-
tiin vuorotteluperiaatteella alueen 
edunvalvojia.

Toimikunnan kokoukset noudattavat 
pääsääntöisesti vakiintunutta esi-
tyslistaa, johon kuuluvat talousasiat, 
ajankohtaiskatsaukset, kokousselvi-
tykset Postiin, liiton toimintaan tai 
yleisesti työelämään liittyvistä koko-
uksista, työsuojelu- ja edunvalvonta-
asiat, järjestö- ja koulutusasiat sekä 
tiedotustoiminta. 

Liiton Talvipäivät olivat maaliskuus-
sa Vantaan Flamingossa, jossa järjes-
tettiin paikallisten kansanedustajien 
paneelikeskustelu Postiin liittyvistä 
asioista sekä ammattiryhmien pala-
verit ajankohtaisista asioista.

Hotelli Arthurissa pidettiin 30.3. 
osaston vuosikokous, johon osal-
listui 59 äänioikeutettua jäsentä. 
Kutsuvieraina olivat ajankohtaiskat-
sauksen pitänyt Posti- ja logistiikka-
alan unionin puheenjohtaja Heidi 
Nieminen, PAUn asiantuntijat osas-
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tosta Kari Tanskanen, PAUn Pasilan osastosta Eija Heikkilä, 
Postin Helsingin seudun eläkkeensaajista Onni Karesalmi, 
PAUn Helsingin automiehistä Arto Räsänen.

Osaston puheenjohtajaksi valittiin Satu Ollikainen. 
Tulevan toimikunnan jäsenistä suoritettiin vaali, jonka 
tulos oli seuraava, (suluissa äänimäärä): Varsinaiset 
jäsenet: Petra Peltomäki (47), Riitta Sievilä (43), Jarmo 
Pakkanen (37), Rasmus Ivovaara (31), Pertti Pohjanvuori 
(31), Juhani Rajala (30), Timo Väisänen (30), Jan Österberg 
(25). Varajäsenet: Tuomo Heinävaara (24), Ville Asikainen 
(20) ja Olli Matilainen (19).

Vuosikokous teki liittovaltuuston kevätkokoukselle viisi 
aloitetta; Eazybreakin laajentaminen liikunta- ja kult-
tuuripalveluista työmatka- ja lounasetuun, uurnan lasku 
palkalliseksi vapaapäiväksi, sairaan lapsen hoitamisen 
oikeus 12 vuotiaaseen asti, kesäreitityksistä luopuminen 
ja tärkeimpänä työehtosopimuksen heikentämisen estä-
minen. Edunvalvontapalkinnon sijaan jatkettiin S-ryhmän 
50 € lahjakorttien arvontaa osallistujien kesken.

Uuden toimintakauden alettua osaston varapuheenjohta-
jaksi valittiin Petra Peltomäki, sihteeriksi Rasmus Ivovaara, 
varasihteeriksi Tuomo Heinävaara, taloudenhoitajaksi 
Jarmo Pakkanen, jäsenasioiden hoitajaksi Timo Väisänen, 
tiedottajaksi Riitta Sievilä sekä tositetarkastajiksi Pertti 
Pohjanvuori ja Jan Österberg. 

Jäsenkokous pidettiin osaston toimistolla huhti- ja elo-
kuussa.

Osastoamme on edustettu muiden osastojen vuosikoko-
uksissa kutsuvieraina, on osallistuttu PAUn Etelä-Suomen 
aluejärjestön kevät- ja syyskokouksiin sekä SAK:n pääkau-
punkiseudun paikallisjärjestön vuosikokoukseen.

Osaston jäsenet ovat osallistuneet harmittavan vähän 
liiton järjestämiin jäsenten, luottamusmiesten, työsuo-

jeluasiamiesten ja päätoimisten edunvalvojien koulu-
tuksiin. Edunvalvontakursseilla ja -koulutuksissa kävi 
päätoimisten edunvalvojien lisäksi vain neljä alueen 
edunvalvojaa. Kaikille jäsenille avoinna olevilla kursseil-
la kävi viisi jäsentä. 

OSASTON EDUSTAJAT YHTEISTYÖELIMISSÄ

Posti- ja logistiikka-alan Unionissa:
• PAUn hallituksen jäsen, 1. varapuheenjohtaja:
 Satu Ollikainen
• PAUn liittovaltuuston jäsen: Riitta Sievilä
• PAUn liittovaltuuston varajäsen: Sari Kolehmainen
• Järjestövaliokunnan puheenjohtaja: Riitta Sievilä
• Työympäristövaliokunnan jäsen: Seppo Airaksinen
• Työttömyyskassan hallituksen jäsen: Riitta Sievilä
• Jakelun valtakunnallinen pääluottamusmies:
 Satu Ollikainen
• Etelä-Suomen aluejärjetön puheenjohtaja:
 Seppo Airaksinen

Muualla ammattiyhdistysliikkeessä ja Postissa:
• SAK:n PK-seudun ammatillisen paikallisjärjestön 
 hallituksen varsinaiset jäsenet: Jukka Virtanen, 
 Jarmo Pakkanen ja Hannu Sjöman.
• Postin henkilöstörahaston valtuuston jäsen:
 Satu Ollikainen
• Postin henkilöstörahaston valtuuston varajäsen: 
 Riitta Sievilä
• Työhyvinvointisäätiön hallituksen jäsen:
 Satu Ollikainen 
• Työehtosopimusneuvottelut: Satu Ollikainen

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Vuosi 2019 alkoi rytminmuutoksella, jolla pyrittiin siihen, 
että jakelureiteille olisi päästy lähtemään työvuoron 
alkupuolella ja jakeluosuuden jälkeen olisi lajiteltu seu-
raavan päivän posteja. Kesään mennessä oli jo selvää, että 
suunniteltu muutos ei toteutunut. Pikkuhiljaa rytminmuu-
toksen myötä myöhennetyt työn aloitusajat palautuivat 
aikaisemmiksi.

Helmikuussa käytiin yhteistoimintamenettelyn mukaisia 
neuvotteluja henkilöstön vähentämisestä ja osa-aikais-
tamisista. Vaikka muualla Suomessa työnantaja päätyi 
sekä irtisanomisiin että työsuhteiden osa-aikaistamisiin, 
alueellamme työvoiman vähentämiseen ei ollut tarvetta. 
Työnantajan tulkinnan mukaan samaiseen neuvotteluun 
palattiin elokuussa MSM-koneiden (multi sorting machi-
ne) vaikutuksen arvioimiseksi. Neuvottelut kuitenkin kui-
vuivat kasaan. Työnantajankin oli todettava, että samaa 
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neuvottelua ei voida jatkaa jo muuttuneiden olosuh-
teidenkin vuoksi.

Kesällä Espoo/Vantaa/Kaunainen alueellinen pääluot-
tamusmies Asmo Juvanoja jäi pois työelämästä ja vara-
pääluottamusmies Teemu Neuvonen siirtyi hoitamaan 
kyseistä tehtävää. 

Merkittävin muutos jakelutyössä oli Helsingin keskustan 
Kasarmitorin ja Katajanokan jakelutoimipaikkojen lajitte-
lutyön siirtäminen Postikeskukseen niin kutsuttuun esi-
työtehtaaseen, Factoryyn. Odotetusti postinjakelu ei ole 
sujunut työnantajan suunnittelemalla tavalla ketterästi 
ja laadukkaasti osa-aikaisella työvoimalla, varsinkaan 
Teollisuusliiton työehtosopimusta noudattamalla. Syksyllä 
Factoryn työ siirrettiin Postikeskuksen työnjohdon alle.

Jakelutoimipaikkojen keskittämisiä tehtiin useita. Espoo/
Vantaa/Kauniainen alueella Koivukylä muutti Tikkurilan 
jakelukeskukseen helmikuussa, Korso muutti Tikkurilaan 
toukokuussa, Myyrmäki muutti elokuussa suuremmal-
ta osin Pähkinärinteeseen ja osin Martinlaaksoon ja 
Pähkinärinteestä siirrettiin osa Kilon terminaaliin.

Helsingissä Pakila muutti tammikuussa Postikeskuksessa 
sijaitsevaan pallohalliin, josta Helsinki kympin yölajit-
telu, Linnake, siirrettiin POKin tiloissa toisaalle syksyllä. 
Oulunkylä ja Käpylä muuttivat pallohalliin lokakuussa. 
Marraskuussa Söderkullan lajittelu siirrettiin pallohallis-
sa tehtäväksi työksi. HKI 10:n poste restante on siirretty 
Postitalosta Kasarmitorille ja Vallilan vientien lajittelu 
Linnakkeen kylkeen.

Syksyllä osoiteselvitys siirrettiin Postikeskuksen työksi ja 
I-palveluiden tekeminen Postikeskukseen jakelun työn-
johdon alle. 

Vuokratyötä tarjoavien yritysten käytöstä on tullut uusia 
ilmoituksia koskien SOL Logistiikkapalvelua ja Mailiaa. 
Kesällä Helsinki 10:ssä alihankintaan laitettiin kaksi 
reittiä Treamerin hoidettaviksi laajentuen loppuvuonna 
koskemaan myös Vallilaa. Espoon Kilosta on laitettu ali-
hankintaan neljä reittiä yksityiselle toimijalle.

Reseptiin liittyviä muutoksia oli vähän. Sen sijaan kolmes-
ta nipusta jakamisesta on käyty vilkasta keskustelua koko 
vuoden. Jatkuvat työmenetelmien muutokset, keskittämi-
set, työnantajan organisaation muutokset sekä lähiesi-
miesten vaihtuvuudet ovat koetelleet postityöntekijöitä.
Uusia työntekijöitä palkattiin vakituisiin työsuhteisiin 
lähes ainoastaan vajailla viikkotunneilla. Yksittäisiä mää-
räaikaisia palkkauksia Espoo/Vantaa/Kauniainen alueella 

tehtiin noin 4400 kappaletta vuoden aikana, vain 4 hen-
kilöä vakinaistettiin. Helsingissä yksittäisiä määräaikaisia 
työsopimuksia tehtiin noin 6500, vakituiseen työsuhtee-
seen palkattiin 18 henkilöä.

Erimielisyyksien ja TES-rikkomusten aiheina vuoden aika-
na oli muun muassa työvuoroluettelon esillä olo, työajan 
tasoittumisjakso, ammatti-/perustehtäväpalkka, kokemus-
vuodet, palkaton sairausloma liittyen F-/Z-koodillisiin 
sairauslomiin, irtisanomisen peruste ja työskentely ilman 
työsopimusta.

Alueelliset pääluottamusmiehet osallistuivat liiton koulu-
tuspäiville keväällä ja syksyllä.

Lakon aika ja sitä seurannut lakkopäivärahojen mak-
saminen työllisti edunvalvontaa koko loppuvuoden. 
Työntekijöiden ehdotuksesta liiton puheenjohtaja Heidi 
Nieminen vieraili pallohallissa joulukuun alussa, jolloin 
koko Postikeskuksen tuotannon työntekijöiden mielen 
varmasti valtasi voiton tunne ja tyytyväisyys raskaan työ-
ehtosopimusneuvottelun jälkeen.

TYÖSUOJELU

Kulunut vuosi oli työsuojelurintamalla tapahtumarikas 
ja historiallinen. Työtehtäviä riitti laajalla rintamalla ja 
koko kevään ajan odotettiin neuvottelutulosta uudesta 
työsuojeluorganisaatiosta. Neuvottelut eivät johtaneet 
sopimukseen ja työnantaja irtisanoi koko organisaation 
kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Tämä johti siihen, 
että vaalit järjestettiin yksinomaan työnantajan toimesta. 
Työsuojeluvaltuutettujen määrää vähennettiin rankasti. 
Entisten 16 kokopäiväisen ja kuuden osapäiväisen sijaan 
uudessa organisaatiossa on ainoastaan 10 kokopäiväistä 
valtuutettua.

Niin kutsuttuun PKS-alueeseen lisättiin Kirkkonummi ja 
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Klaukkala ja uusi toimikausi käynnistyi 1.7.2019. Alueella 
syntyi sopuvaali, jossa varsinaiseksi työsuojeluvaltuute-
tuksi valittiin Seppo Airaksinen ja 1. varavaltuutetuksi 
Mika Kukkola. 2. varavaltuutetun paikka jäi täyttämättä. 
Työsuojeluasiamiesten valintoja ei onnistuttu tekemään 
syksyllä, valinnat tullaan tekemään alkuvuonna 2020.

Uusien palvelupäälliköiden aloitettua elokuussa, alueella 
on otettu käytäntöön työturvallisuuspainotteinen perjan-
tai-Skype, jossa käydään läpi edellisen viikon tapahtumat 

kuten tapaturmat, turvallisuushavainnot ja turvavartit. 
Syksyllä alkoi myös valtakunnallinen työturvallisuuskat-
saus pidettäväksi heti paikallisen palaverin jälkeen. Siinä 
käsitellään edellisen viikon tapaturmat koko maan osalta. 
Palaverin vetävät työsuojelupäälliköt ja alueelliset tapa-
turmat käydään läpi palvelupäälliköiden ja työsuojeluval-
tuutettujen toimesta.

Postikeskuksessa sijaitsevan polkupyöräkorjaamon työnte-
kijöiden kanssa aloitettiin kuukausittaiset palaverit koskien 
muun muassa työvälineitä ja ajankohtaisia asioita. 

Työvaatteiden sovitussarjan kierrättäminen alueen jake-
lutoimipaikoissa aloitettiin syksyllä. Sarja sisältää suoja- 
ja työvaatemalliston sovituskappaleet. Myös talvijalki-
nemallisto päivitettiin ja se kulkee valtuutetun mukana 
työpaikoilla.
  
Tapaturmat vähentyivät vuonna 2019, osin tietysti hyvien 
työskentelysäiden suosiessa ulkotyöskentelyä, mutta toi-
vottavasti myös siksi, että työvälineisiin ja varusteisiin on 
alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

Alueella laajemmin aloitettu kolmesta nipusta jakaminen 
on tuonut omat haasteensa työmäärään ja työpäivien 
pituuteen, mutta tämä ei onneksi ainakaan vielä ole näky-
nyt tapaturmatilastoissa.

VIESTINTÄ

Osaston Preivari-lehti julkaistiin yhden kerran. 
Toimintakertomus, -suunnitelma ja talousarvio julkaistiin 
vuosikokouksessa jaettavana vihkona. Toimipaikkoihin 
lähetettävä 107-tiedote tehtiin kahdeksan kertaa. Osaston 
nettisivulla julkaistiin ajankohtaisia asioita. Osaston 
Facebook-julkaisut tavoittivat tyypillisimmin muutamia 
satoja henkilöitä, tosin yhdellä lakon aikaisella julkaisulla 
tavoitettiin yli 3000 henkilöä.

Vuosikokouksen päätöksellä osasto julkaisi TES-shoppailun 
ja sen mukanaan tuoman palkkaköyhyyden tuomitse-
van kannanoton. Helsingin pääluottamusmiehen vastine 
Iiro Viinasen palkansaajaliikkeen kritisointiin julkaistiin 
Helsingin Sanomien mielipidepalstalla joulukuussa.

VUODEN 2019 TALOUS

Osaston talous on ollut varsin hyvä, vaikka jäsenmaksupa-
lautteiden määrä on edelleen vähentynyt. 

Koska jäsenmaksupalautteiden vähentyminen oli enna-
koitavissa, teki osaston toimikunta säästötoimenpiteenä 
vuoden 2019 vuosikokoukselle esityksen, jossa se esit-
ti luottamustoimipalkkioiden leikkaamista, käytännössä 
useimpien palkkioiden puolittamista. Esitys tuli hyväksy-
tyksi ja vuonna 2019 toimenkuvat ja palkkiot ovat olleet 
seuraavat:    

Puheenjohtaja 150€/kk, varapuheenjohtaja 35€/kokous, 
sihteeri 100€/kk, varasihteeri 35€/kokous, taloudenhoitaja 
100€/kk, jäsenasioiden hoitaja 50€/kk, sähköinen viestin-
tä ja tiedottaminen 100€/kk, erillinen tiedottamiskorvaus 
sijaistettaessa tiedottajaa 35€/kk, Preivarin päätoimittaja 
400€/lehti, toiminnantarkastajat 100€/henkilö/vuosi.

Matkakustannukset korvataan ensisijaisesti halvim-
man matkustustavan mukaan. Toimikunnan erillisel-
lä päätöksellä voidaan maksaa kilometrikorvauksia 
tapauskohtaisesti.

Sijoitustoiminta pysyi maltillisena. Vuoden 2019 aikana 
erääntyi yksi tuottodebentuuri lisäten osaston tilillä 
ollutta käteisen rahan määrää. Kun oli pelättävissä, että 
vuosi 2019 voi tuoda mukanaan sellaisia käänteitä, mihin 
osaston on hyvä varautua suhteellisen suurella käteiskas-
salla, ei lisääntyneen käteisen uudelleen sijoittamista ole 
kiirehditty. Tarkoitus kuitenkin on, että vuoden 2020 alku-
puolella sijoitetaan uudelleen ainakin tuottodebentuuria 
vastaava summa. Nykyiset sijoitukset ovat sijoitusrahas-
toissa, jotka yhtäältä lupaavat maltillista tuottoa, mutta 
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toisaalta kaihtavat myös korkeaa riskiä; OP-Vuokratuotto, 
OP-Varovainen A ja OP-Varovainen B.

Osaston Preivari-lehden yksittäisen numeron kustan-
nukset pysyttelivät edellisvuoden tasolla noin 6000 €/
numero. Preivari ilmestyi vuonna 2019 vain yhden kerran. 
Vuosikokouksen kustannukset pysyivät suunnilleen vuo-
den 2018 tasolla ollen noin 4000 €.

Osasto järjesti jäsenistölle retken Isosaareen. Retken 
kustannukset koostuivat opastetusta kierroksesta, laiva-
lipuista ja lounastarjoilusta. Retken hinnaksi tuli 2021€, 
josta osallistujien omavastuuosuudet (10€/hlö) kattoivat 
vajaat 400€.

Helsingin osasto järjesti vuoden 2019 talvipäivät Vantaan 
Flamingossa. Vaikka PAU vastasikin pääosin tapahtuman 
kuluista, tuli Helsingin osastolle tapahtumasta kuluja liki 
3000 €. 

Kun syksyn mittaan alkoi näyttää ilmeiseltä, että ajaudu-
taan työtaistelutilanteeseen, osastossa nähtiin erityisen 
tärkeäksi nostaa järjestäytymisastetta työtaistelurintaman 
yhtenäistämiseksi. Jäsenhankinnan tehostamiseksi käytet-
tiin houkuttimena uusille jäsenille tarjottavia elokuvalip-
puja, johon osaston varoja ohjattiin 1200€. 

31.12.2019 (suluissa vuosi 2018) osaston kokonaisjäsen-
määrä oli 1955 (1944), joista naisia 746 (755) ja miehiä 
1209 (1189), maksavia jäseniä 1235 (1219) ja eläkeläisiä 
720 (725). Kokonaisjäsenmäärä on noussut edelliseen 

vuoteen nähden 11 henkilöllä. Maksavien jäsenten osuus 
on myös kasvanut edelliseen vuoteen nähden 16 henki-
löllä. Lakkautetun Pääkaupunkiseudun varhaisjakeluosas-
ton kokonaisjäsenmäärä oli 641 (708), joista naisia 164 
(708) ja miehiä 477 (535), maksavia jäseniä 381 (440) ja 
eläkeläisiä 381 (268).

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Osastomme järjesti yhdessä Helsingin Automiesten osas-
ton ja Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijoiden osaston 
kanssa postilaisia ympäri maata kokoavat Talvipäivät 
16.- 17.3. Vantaan Flamingossa. Tarjolla oli keilailua, 
salibandyturnaus, iltaohjelmaa, ammattialakokoontumisia 
sekä kansanedustajapaneeli, jossa eri puolueiden edusta-
jilla oli mahdollisuus visioida Postin tulevaisuutta. Juhlat 
onnistuivat hyvin ja kytemään jäi, että ehkä voisimme 
järjestää juhlat joskus toistekin. 

Osastosta saatiin monen vuoden tauon jälkeen kerättyä 
salibandyjoukkue kasaan talvipäiville. Joukkue pelasi 
hyvin saavuttaen osastolle pronssia.

17.8. osastomme jäsenillä oli mahdollisuus vierailla 
Isosaaren entisellä sotilassaarella. Saaren sotilaallinen 
menneisyys ja meriluonto kiinnostivat lähes neljää-
kymmentä jäsentämme. Saarella nautimme sekä asian-
tuntevasta ja hauskasta opastuksesta että maittavasta 
lounaasta. 
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LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

evään aikana valitaan pai-
kalliset luottamusmiehet.

Päätoimiset edunvalvojat 
tiedottavat ajankohtaisista asioista 
toimipaikoissa käydessään ja sähkö-
postilla sekä järjestävät tiedotustilai-
suuksia ja edunvalvojien kokouksia 
tarvittaessa. 

Luottamusmiehet valvovat työeh-
tosopimuksen ja työelämää koske-
vien lakien toteutumista työpaikoil-
la. Tehtävän onnistumiseksi avoin ja 
mutkaton tiedonkulku on välttämä-
töntä.

Edunvalvojat huolehtivat, että tiedo-
tuskanavat osoitteineen ja puhelin-
numeroineen ovat ajantasaiset.

Osaston toimikunta suunnittelee 
edunvalvojille järjestettävän edun-
valvontaristeilyn tai vastaavan. 

TYÖSUOJELUTOIMINTA

Kevään aikana käydään työsuojeluasi-
amiesvaalit. Työsuojeluasiamiesten 
tehtäviä tarkastellaan ja heille anne-
taan jatkossa nykyistä enemmän työ-
suojelutehtäviä. Suunnitelmissa on 
järjestää koulutuspäivät.

Ajankäytöstä on sovittu, että työsuo-
jelutehtävien hoitoon on löydyttävä 
vapautusta jakelun työtehtävistä.

Työsuojeluasimiehille perustetaan 
tiedotus- ja keskustelukanavaksi oma 
WhatsApp-ryhmä.

OSASTON KOKOUKSET

Hotelli Arthurissa pidetään osas-
ton vuosikokous 28.3.2020, jossa 
kuullaan liiton puheenjohtaja Heidi 
Niemisen ajankohtaiskatsaus. Kokous 
valitsee osaston puheenjohtajan 
sekä uuden toimikunnan alkavalle 
kaudelle.

TOIMINTASUUNNITELMA 
2020

OSASTO TOIMII LINKKINÄ LIITON JA JÄSENTEN VÄLILLÄ.

K
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Toimikunta jatkaa edunvalvojien ja 
muiden aktiivisten jäsenten kutsu-
mista tutustumaan toimikunnan 
kokouksiin. Kaikilla jäsenillä on mah-
dollisuus päästä tutustumaan toimi-
kuntatyöskentelyyn.

Osaston jäseniä osallistuu PAUn 
Etelä-Suomen aluejärjestön, SAK:n 
pääkaupunkiseudun paikallisjärjes-
tön, liiton hallituksen, valtuuston, 
valiokuntien, henkilöstörahaston ja 
työttömyyskassan hallinnon koko-
uksiin.

TIEDOTUSTOIMINTA

Osaston Preivari-lehteä tehdään kaksi 
numeroa. Toimintakertomus, -suun-
nitelma ja talousarvio julkaistaan 
erillisenä vihkona. Toimipaikkoihin 
lähetettävä 107-tiedote tehdään tar-
vittaessa.

Nettisivu pidetään ajantasaise-
na pääosin yhteystietojen osalta ja 
sivulle lisätään ajankohtaisia asioi-
ta tarvittaessa. Osaston Facebook-
profiiliin päivitetään ajankohtaisia 
asioita.

Osasto toimii linkkinä liiton ja jäsen-
ten välillä. Päätoimiset edunvalvojat 
välittävät liiton tiedotteita toimi-
paikkojen edunvalvojien kautta työ-
paikoille jäsenistön saataville.

TALOUS

Jäsenmäärän vähetessä myös jäsen-
tulot pienenevät. Myös osa-aikatyö 
vähentää jäsentuloja, koska jäsen-
maksu lasketaan bruttotuloista. 
Vaikka tulot pienenevät, menee osas-
tolla taloudellisesti hyvin, koska toi-
mikunta on karsinut menoja.

Toiminalle oleelliset osat kuten 

Kaikilla jäsenil-
lä on mahdol-
lisuus päästä 
tutustumaan
toimikunnan 
työskentelyyn.



ASKARRUTTAVIA ASIOITA

TYÖPAIKALLA?
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Preivari-lehti sekä vuosikokous aiheuttavat suurimmat 
menot, mutta näitä kahta kuitenkin pidetään tärkeimpinä 
jäsenistön tavoittamisessa.

Vuoden 2019 kohtuullisen suuri ylijäämä johtui lähinnä 
vuoden 2018 sijoitusten arvon nousemisesta ja toimikun-
nan palkkioiden puolittamisesta. 

Osasto tarjoaa Talvipäiville osallistuville jäsenille illalli-
sen sekä maksaa matkakustannukset halvimman matkus-
tustavan mukaan.

KOULUTUSTOIMINTA 

Kaikkia jäseniä ohjataan osallistumaan liiton, Kiljavan, 
Etelä-Suomen aluejärjestön ja Työväen sivistysliiton jär-
jestämiin koulutuksiin. Päätoimiset edunvalvojat osal-
listuvat PAUn järjestämille koulutuspäiville keväällä ja 
syksyllä.

Osasto järjestää tarvittaessa ja taloudellisten resurssien 
mukaan omaa koulutusta edunvalvojille.

Aluejärjestö järjestää syksyllä koulutuspäivän joko luotta-
musmiehille tai työsuojeluasiamiehille.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Osasto kustantaa liiton Talvipäiville 2020 Tampereen 
hotelli Tornissa osallistuville jäsenille ja eläkeläisille illal-
lisen sekä maksaa matkat halvimman matkustusmuodon 
mukaan. Talvipäiväruuat on tilattava etukäteen.

Vuoden 2020 aikana osasto tekee päätöksiä vuoden 2021 
Talvipäivien suhteen siitä, mitä kustannuksia osasto mah-
dollisesti tukee jäsenistölleen. Talvipäivät 2021 järjeste-
tään Seinäjoelle.

Osasto suunnittelee vapaa-ajan tilaisuuksien järjestä-
mistä jäsenistölle. Vaihtoehtoina on järjestää opastettu 
seikkailuretki Suomenlinnaan tai jokin muu PKS-alueen 
ympäristössä oleva hyvä kohde. Toimikunnalle voi antaa 
vinkkejä retkikohteista. 

Osasto tukee jäsenten osallistumista liiton muiden osas-
tojen järjestämiin tapahtumiin hakemusten perusteella 
tapauskohtaisesti.

Kesäduunari-info palvelee kaikkia kesätyöntekijöitä numerossa 0800 179 279 maanantaista perjan-
taihin kello 9–15. Puhelu on soittajalle maksuton.

Kun olet saanut kesätyöpaikan, voit soittaa infoon ja kysyä työsopimuksen tekemisestä, palkkauk-
sesta, työajoista, lomakorvauksesta ja muista työsuhteeseen liittyvistä asioista. Voit esittää kysy-
myksiä myös WhatsAppilla numerossa 040 747 1571 sekä nettilomakkeen kautta.

Kesäduunari-infon tarjoavat suomalaisia ammattiliittoja edustavat palkansaajien keskusjärjestöt 
SAK, Akava ja STTK. Info on avoinna 28. elokuuta saakka.

Lisätietoa osoitteesta https://www.kesaduunari.fi/ myös ruotsiksi ja englanniksi.
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JÄRJESTÖTOIMINTA/YLEISTOIMINTA

 Palkat ja palkkiot sivukuluineen                                    

 Matkakorvaukset ja päivärahat                  

MUUT KULUT
 
 Kokous- ja neuvottelutoiminta (tarjoilut)                                               

 Vuokrat ja vastikkeet                                                                                 
 
 Vuosikokous                                                                                                                     
  
 Toimistokulut (sähkö, netti, materiaalit)                                                                             

 Pankkikulut                                                                                                                                 
     
 Jäsenmaksukulut (paikallisjärjestöt, aluejärjestö)                                              

 Avustukset jäsenille (työväenlehtisetelit, avustukset, onnittelut)                                                   
 
 Järjestötoiminnan muut kulut                                                                               

VAPAA-AJAN TOIMINTA

 Vapaa-ajan toiminta                               

 Talvipäivät                                

TIEDOTUSTOIMINTA

 Painatus, materiaalikulut ja Preivarin palkkiot                                        

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ                                                      

________________________________________________________________________________________________________________________
               

VARAINHANKINTA
 
 Jäsenmaksupalautukset                                                                                       
  
 Sijoitustoiminta                                                                                                                             
   
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ                                                                 

TALOUSARVIOESITYS

2020
EUROMÄÄRÄISET LUVUT ESITETÄÄN VUOSIKOKOUKSESSA.
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Tutustumiskierros 
alkoi postityöntekijä 
Marko Haarasen 
opastuksessa 
koodaushihnalla.



Computer assisted
manual sorting – 
tietokoneavusteinen 
käsin tehtävä lajittelu.

atkuvassa muutosten virrassa 
yksi uusimmista tulokkaista 
postinjakelussa on Cams-
lajittelu, joka on jo täysin 

syrjäyttänyt perinteisemmät työtavat 
Postikeskuksessa sijaitsevassa jake-
lutoimipaikassa Pallohallissa.

Kuluvan kesän aikana kaikki 
Pallohallissa lajiteltavat postinume-
rot ovat siirtyneet uuteen työmene-
telmään. Hiomista prosessissa vielä 
riittää, epäkohtia ilmenee ja kor-
jausliikkeitä tarvitaan, ennen kuin 
homma toimii suunnitellulla tavalla. 

Postityöntekijöitä rassaa eniten se, 
että he kokevat uuden lajittelutavan 
tuskastuttavan hitaaksi. ”Miksi simp-
peli homma on pitänyt keksiä uudes-
taan monimutkaiseksi?” Tarvittavat 
laitteetkaan eivät ilmaisia ole, joten 
kummastusta herättää investoimi-
nen laitteisiin postimäärän edelleen 
vähetessä. 
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J

CAMS 
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Lyhyt oppimäärä

Camsilla lajiteltaessa lajittelukenttä 
supistuu lähetysten vastaanottaja-
asiakkaiden määrän mukaan, jolloin 
yhdellä laitteella saadaan lajitel-
tua huomattavankin suuria alueita 
yhdellä kertaa. Laitteet eivät siis ole 
piirikohtaisia, vaan muutamalla lait-
teella lajitellaan kokonaisia postinu-
meroita. Näin ollen Pallohallin työ-
höntuloaikoja on porrastettu siten, 
että osalla työntekijöistä työvuorot 
kestävät iltapuolelle asti. Tämä luon-
nollisesti aiheuttaa närää ja alentaa 
halukkuutta ylitöiden tekemiseen. 

Nyt todellakin alkaa vaikuttaa siltä, 
että työnantaja on pääsemässä 
tavoitteeseensa, jossa ”kuka tahansa” 
voi hypätä puikkoihin ja alkaa lajitel-
la aluetta, josta ei tunne osoitteita tai 
postinsaajia nimeltä. Haasteita tosin 
riittää siinä, että jokaisessa lähetyk-
sessä tulee olla seurattava koodi ja 
jokainen vastaanottajaosoite tulee 
löytyä Postin järjestelmästä. Tässä 
vaiheessa vaikuttaa siltä, että jokin 
lähetys saattaa pyöriä Pallohallissa 
useita päiviä ennen kuin lähtee jaka-
jan mukaan reitille. Jos tarvittava 
koodi lähetyksestä puuttuu, on jaka-
jan liki mahdotonta asettaa lähetys-
tä oikeaan hyllypaikkaan - kyseinen 
posti on otettava mukaan ”neljäntenä 
nippuna”, jos sattuu tietämään sen 
olevan jaettavalla reitillään.

Hiljainen tieto romukoppaan?

Kokeneimmille aiheuttaa stres-
siä myös se, että on luotettava 
koneen tuottamaan laatuun. Tätä 
tosin on opeteltu jo aiemminkin 
konelajitelluissa LSM- ja MSM-
nipuissa. Esimerkiksi zippilistoja ei 
Pallohallissa enää ole eikä jakajan 
päässä olevalla tiedolla tunnu ole-
van enää mitään arvoa. Päässä oleva 
tieto ei edes päivity enää millään 
tavalla, on vain luotettava koneen 
tuottamaan jakelujärjestykseen. 
Helppoa – vai onko?

Uusia työvaiheita

Valtakunnalliset pääluottamusmies 
Juha Torvinen ja varapääluottamus-
mies Tero Kelkka sekä Postikeskuksen 
pääluottamusmies Pertti Touhonen 
pääsivät aluepäällikkö Tomi Huhtalan 
ja palvelupäällikkö Seppo Keisua 
sijaistavan ryhmänvastaava Manne 
Suomisen opastamalle kierrokselle 
tutustumaan Camsin saloihin.

Ja tutustuttavaa riittääkin. Entisten 
karkea- ja reittilajittelun sijasta posti-
työntekijöiden työvaiheet ovat todel-
lakin lisääntyneet. On tulevan tava-
ran erittelyä, hihnalla koodaamista, 
videokoodausta, OCR-koodausta, 
Camsilla lajittelu ensin postinume-
ron sisällä ja seuraavaksi Camsilla 
jakelujärjestykseen, niputtamista ja 

nippujen kiikuttamista oikeisiin rul-
lakoihin. 

Entisten tuotevirtaohjaajien sijaan 
eri postinumeroilla on omat team-
leaderinsa, jotka esimerkiksi tilanteen 
mukaan ohjaavat tiimiläisiään hihnal-
ta videokoodaukseen tai koodauksesta 
Camsille. Mainosten keräily ja kuskaa-
minen on vallan autokuskien hommaa, 
jakaja käsittelee ainoastaan mainok-
set, jotka hän ottaa kulkuvälineen-
sä kyytiin. Ja mainoksiahan mahtuu 
mukaan paljon, jos kulkuvälineenä on 
Kyburz-rahtiskootteri. 

Ehdottoman tärkeää on, että postin-
saajat ovat tietojärjestelmissä oikein 
eli tähänkin hommaan tarvitaan teki-
jöitä ja hyvää tiedonkulkua. 

Seuraavaksi Cams on suunnit-
teilla Tampereelle, Kuopioon ja 
Ouluun. Että onko tässä siis järkeä? 
Lähetyksen seurattavuus toki para-
nee, mutta jakajan sanoin: ”Mitä asia-
kas tekee tiedolla, että kirje on otettu 
jakeluun, ehkä hän mielummin halu-
aa saada kirjeensä?”

Kolme kovaa Camsista

Ymmärtääkseen prosessia on hyvä 
päästä kierrokselle Pallohalliin. 
Vieraat olivat tyytyväisiä opastuk-
seen ja oivalsivat asioita, jotka pel-
kistä kalvosulkeisista eivät avaudu. 
Preivarin toimesta vieraille Torvinen 
ja Kelkka sekä vierailun isännälle 
Huhtala esitettiin kolme kysymystä 
Camsista ja herrat myös kuuliaisesti 
vastasivat. 

1. Miten oletat vaikuttavan postin-
kulkuun?

2. Miten oletat vaikuttavan posti-
työntekijöiden työsopimuksiin ja 
työvuororakenteisiin?

3. Onko postinjakelun osalta syytä 
huolestua työvoimapulasta tai 
työvoiman vaihtuvuuden aiheut-
tamista haasteista?
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Juha Torvinen

1. Vaikea sanoa vielä kuvion tässä vaiheessa. Tällä hetkellä 
ehkä viivästyttää ja etenkin MSM:n osoitteenmuutokset 
ovat varsin toimimattomat. Systeemi sinällään on vasta 
alkumetreillä. CAMS saattaa ”pahimmoillaan” olla PKS-
seudulla tulevaisuudessa jopa edesauttavakin, joka ei 
periaatteessa ole huono kuvio. Ken sen tietää varmuudella.

2. Jos ja kun työnantajan tavoitteena on, ainakin siltä 
näyttää, eriyttää esityö ja jakelu kokonaan toisistaan, niin 
pahoin pelkään tulevaisuudessa työsuhteiden laadun olevan 
enemmistöltään osa-aikaisuuteen perustuvaa. Vakituisia niin 
sanottuja ”moniosaajia” tulee olemaan vähemmän, enem-
mälti pelkkiä osa- aikaisia jakelukeikkaajia.

3. PKS-seudulla työvoiman saatavuus on aina ollut ongel-
ma. Kun töitä pilkotaan monin eri työnantajatoimin kuten 
CAMSilla, mahdollisuus niin sanottuihin keikkatöihin hel-
pottuu, joten postiala pirstaloituu. Tulevaisuudesta näin 
”korona-aikana” on vaikea sanoa isompia, mutta en usko 
tilanteen sinänsä muuttuvan paikoissa, joissa löytyy esi-
merkiksi opiskelijoita tai muita vastaavia. CAMS luo edel-
lytyksiä tähän. Ei hyvä.

Jälkikommenttina olen henkilökohtaisesti perinteisenä 
postimiehenä todella suivaantunut legendaarisen posti-
osoiteosaamisen sivuun heivaamisesta.

Tero Kelkka

1. Jos jakelun järjestelmät ovat kunnossa ja toimivat, jake-
lun laadun pitäisi parantua, koska esityön virheet saadaan 
minimoitua.

2. Jos kyseinen järjestelmä otetaan käyttöön koko valta-
kunnassa, niin postinjakajien työ on sen myötä käytännös-
sä pelkkää jakelua. Vaarana on osa-aikaisten työsuhteiden 
lisääntyminen ja työn yksipuolistuminen entisestään.

3. Kummastakin kysymyksessä osoitetusta seikasta on 
syytä olla huolissaan. 

Tomi Huhtala

1. Toimiva CAMS-prosessi parantaa esityövaiheen läpi-
viemistä erityisesti niissä tilanteissa, joissa tulee paljon 
yllättäviä poissaoloja, koska perehdyttäminen CAMSiin on 
huomattavasti suoraviivaisempaa kuin normaaliin esityö-
hön. Kun esityö saadaan lävitse ajoissa, sujuu ulkotyö var-
memmin työajan puitteissa. Tärkeää CAMS-prosessissa on 
varmistaa, että järjestelmissä tiedot ovat kunnossa, jonka 

jälkeen prosessi toimii erittäin laadukkaasti ja parantaa 
sitä kautta postinkulkua. CAMS-prosessin tuottama lähe-
tystieto helpottaa ongelmanratkaisua ja esimerkiksi asia-
kaspalautteisiin vastaaminen ja juurisyiden löytyminen 
helpottuvat merkittävästi. 

2. Aikaikkunan näkökulmasta CAMS ei tuo suuria muutok-
sia, suhteessa perinteiseen ZIP-esityöhön. 

3. Työvoiman saatavuus erityisesti PKS-alueella on edel-
leen merkittävässä asemassa postinjakelun laadun var-
mistamisessa. Alueella on tarjolla monenlaisia työtehtäviä 
niin Postissa kuin muissakin yrityksissä, joka aiheuttaa kes-
kivertoa suuremman työvoiman vaihtuvuuden. Se on asia, 
mikä pitää jossain määrin hyväksyä. Toisaalta, juuri tämän 
tyyppisillä toimintamalleilla, kuten CAMS, voimme osal-
tamme varmistaa sitä, että tärkeitä työvaiheita saadaan 
laadukkaasti tehtyä myös siinä tapauksessa, että rivissä 
on useita ”tuoreita postilaisia” samanaikaisesti. Tärkeä osa 
työvoiman saatavuuden varmistamisessa on se, että olem-
me PKS-alueella, kuten muuallakin maassa, kiinnittäneet 

erityistä huomiota työntekijäkokemuksen parantamiseen. 
Hyvä esimerkki on Reittimestari-sovellus, jonka avulla 
tuodaan mobiiliteknologia parantamaan erityisesti uusi-
en työntekijöiden kokemuksia jakelutyön ensimmäisinä 
kriittisinä viikkoina. Lisäksi tämän kesän kausiapulaisten 
perehdyttämiseen on panostettu paljon ja valmistauduttu 
huolellisesti vastaanottamaan kesätyöntekijät. Olemme 
muun muassa luoneet tutormallin, jonka tavoitteena on 
saada meidän omat kokeneet ammattilaiset tukemaan 
ja jakamaan vinkkejä ja kokemuksiaan tulokkaille. Sekä 
Reittimestari, että tutormalli tähtäävät siihen, että uudet 
työntekijät pystyvät välttämään ”noviisien virheitä” ja tun-
tevat olonsa tervetulleiksi osaksi tiimiämme.

teksti ja kuvat Riitta Sievilä

Tero Kelkka lajittelee lähetyksiä Camsin ohjauksella.



enäläisiä joukkoja osal-
listui punaisten puo-
lella sisällissotaan. 
Sisällissodan vielä 

ollessa käynnissä, Neuvosto-
Venäjä solmi rauhansopimuksen 
1.-2.3. 1918 välisenä yönä Suomen 
Sosialistisen Työväentasavallan 
kanssa Pietarissa. Tämä sopi-
mus ratifioitiin 9.3.1918. Suomen 
Sosialistisen Työväentasavallan 
muodostivat punaisten puolella 
taistelleet. Tämä rauhansopimus 
raukesi, kun Suomen vallankumous 
epäonnistui ja valkoinen armeija 
voitti Suomen sisällissodan.

Kevät ja kesä 1918 

Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisiä 
diplomaattisuhteita ei saatu palautet-
tua sisällissodan jälkeen. Toukokuussa 
1918 suomalaiset vangitsivat eversti 
Konstantin Kovankon, jonka Neuvosto-
Venäjä oli nimennyt diplomaattiseksi 
edustajakseen Helsinkiin huhtikuus-
sa 1918. Kovankon seuraajaa suoma-
laiset eivät suostuneet päästämään 
maahan. 

Sisällissodan jälkeen Suomi pyysi 
Saksalta apua Itä-Karjalan ja 
Petsamon kysymyksien ratkaise-
miseen. Monien pyyntöjen jälkeen 
Saksa suostui isännöimään rauhan-

neuvotteluja, joita käytiin elokuussa 
1918 kolmen viikon ajan päättyen 
tuloksettomina. Molemmilla mailla 
oli aluevaatimuksia, joita toinen osa-
puoli ei voinut hyväksyä. Neuvosto-
Venäjä ei myöskään hyväksynyt suo-
malaisten tulkintaa maiden välisestä 
sotatilasta, sillä silloin kaikki Venäjän 
valtion omaisuus, joka oli jäänyt 
Suomeen, olisi siirtynyt sotasaalina 
suomalaisille.

Maiden välit 1918 – 1920

Vaikka diplomaattisuhteita ei pys-
tytty solmimaan, seuraavan kahden 
vuoden aikana Neuvosto-Venäjä 
julisti haluavansa pitää rauhanomai-
sia naapurisuhteita Suomen kans-
sa ainakin toistaiseksi. Sen sijaan 
suomalaisten mielestä sotatila jatkui 
ja epävirallisia yhteyksiä pidettiin 
Venäjän valkoisten johtajiin.

Suomalaiset vapaaehtoisjoukot teki-
vät sotilaallisia valloitusretkiä Itä-
Karjalaan ja Petsamoon, jotka olivat 
Venäjän aluetta. Retkien tarkoitus oli 
irrottaa Itä-Karjala Venäjästä ja liittää 
se osaksi Suomen valtiota, näin olisi 
syntynyt Suur-Suomi. Joukot osal-
listuivat myös Viron vapaussotaan. 
Valloitusretkillä ja Viron vapausso-
taan osallistumisella oli Suomen hal-
lituksen ja sotilasjohdon hyväksyntä.  

VItsenäistyneen Suomen 
ja Neuvosto-Venäjän 
diplomaattisuhteet 
katkesivat tammikuus-
sa 1918, kun Suomessa 
puhkesi sisällissota.
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TARTON
RAUHA

”HÄPEÄRAUHA” VAI ” LIIAN HYVÄ”?

SEURAA MEITÄ
FACEBOOKISSA



Itä-Karjalan väestö olisi  halunnut 
muodostaa oman itsenäisen valtion. 
Kesällä 1919 suomalaisten Aunuksen 
retki päättyi tappioon ja peräänty-
miseen. Silti suomalaiset joukot 
olivat jääneet miehittämään pysy-
västi Porajärven ja Repolan pitäjiä, 
jotka sijaitsivat aivan rajan pinnas-
sa. Näiden pitäjien asukkaat olivat 
vapaaehtoisesti halunneet liittyä 
Suomeen. Karjalankannaksella kesä-
kuussa 1919 käytiin myös pieniä 
aseellisia rajakahakoita, jotka eivät 
kuitenkaan laajentuneet täysimittai-
seksi sodankäynniksi.

Porajärven ja Repolan lisäksi Suomi 
tuki inkeriläisiä joukkoja, jotka 
miehittivät Kirjasalon kulmausta 
Karjalankannaksella. Kulmauksen 
muodosti Suomen ja Neuvosto-
Venäjän rajalla oleva noin 30 neliö-
kilometrin uloke Suomen suuntaan. 
Kirjasalon kulmaus kuului Lempaalan 
pitäjään Inkerinmaalla Neuvosto-
Venäjän puolella. Tämä kulmaus oli 
toukokuusta 1919 joulukuuhun 1920 
nimeltään Kirjasalon tasavalta, joka 
oli tarkoitus liittää Suomeen.

Helmi-toukokuu 1920

Helmikuussa 1920 tilanne oli kypsy-
nyt siten, että Suomi tunnusteli tilan-
netta ja teki rauhanneuvotteluista 
aloitteen, jonka Neuvosto-Venäjä 
hyväksyi huhtikuun alussa 1920. 
Neuvottelukunnat kokoontuivat
Rajajoella 12. huhtikuuta aselepo-
neuvotteluun, joka sekin katkesi noin 
kahden viikon kuluttua. Maiden väli-
set näkemyserot olivat liian suuret. 
Suomalaiset olisivat halunneet, että 
maiden välille muodostettaisiin puo-
lueeton turvallisuusvyöhyke, johon 
kuuluisivat Vienan ja Aunuksen 
Karjalan pohjoisosat sekä Nevajoen 
pohjoispuolinen Inkerinmaan.

Puola ja Neuvosto-Venäjä sotivat 
helmikuusta 1919 maaliskuuhun 
1921. Huhti-toukokuussa puolalaiset 

tekivät menestyksekkään vastahyök-
käyksen Venäjälle. Puolalaiset joukot 
valloittivat Ukrainan pääkaupun-
gin Kiovan 8.5.1920. Kolme päivää 
myöhemmin Neuvosto-Venäjä tarjosi 
uusia rauhanneuvotteluja Suomelle. 
Neuvottelupaikaksi tuli Tarton kau-
punki Virossa.

Neuvottelun alkutilanne 

Rauhanneuvottelut Tartossa alkoivat 
12.6.1920. Suomen valtuuskuntaa 
johti Juho Kusti Paasikivi. Neuvosto-
Venäjän valtuuskunnan johtaja-
na toimi Jan Antonovits Berzin. 
Neuvottelut käytiin Tarton yliopiston 
opiskelijajärjestön Eesti Üliõpilaste 
Seltsin talossa. 

Aluksi nämäkin neuvottelut polki-
vat paikallaan aluekysymyksissä. 
Venäläiset halusivat säilyttää vuoden 
1914 rajat, Porajärven ja Repolan 
liittämisestä Suomeen olisi saatet-
tu neuvotella ja venäläiset halusi-
vat itselleen osaa Suomenlahden 
saarista ja Karjalankannaksesta. 
Suomalaiset eivät halunneet luopua 
Itä-Karjalaan liittyneistä vaatimuk-
sistaan ja olettivat, että Neuvosto-
Venäjä haluaa Puolan sodan vuoksi 

mahdollisimman nopeasti rauhan 
muiden rajanaapureidensa kans-
sa ja olisi näin valmis myönnytyk-
siin. Neuvottelu venyi noin kahden 
kuukauden mittaiseksi, ennen kuin 
osapuolet olivat valmiita tinkimään 
aluevaatimuksistaan.

Neuvottelutulos

Vaikeat neuvottelut johtivat välirau-
han allekirjoittamiseen 13.8.1920. 
Neuvosto-Venäjä oli valmis luo-
vuttamaan Suomelle Petsamon, 
jos Suomi luovuttaisi Porajärven ja 
Repolan pitäjät Neuvosto-Venäjälle. 
Porajärvi ja Repola olivat lähem-
pänä Muurmannin rataa, Neuvosto-
Venäjälle tärkeää rautatietä 
Leningradin ja Murmanskin välillä. 
Suomalaisille taas Petsamo, jossa 
oli läpi vuoden sulana pysyvä sata-
ma, oli tärkeämpi kuin nämä kaksi 
Itä-Karjalan kuntaa. Petsamon oli 
Suomelle luvannut keisari Aleksanteri 
II jo vuonna 1864, kun Siestarjoen, 
aiemmalta nimeltään Rajajoki, 
teollisuusalue siirrettiin Suomelta 
Venäjälle. Petsamoa ei kuitenkaan 
ollut annettu Suomelle. Suomi suos-
tui Neuvosto-Venäjän ehdotukseen, 
että Suomi sai Petsamon ja Porajärvi 
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sekä Repola liitettiin takaisin Neuvosto-Venäjään.  

Viimeiset erimielisyydet koskivat Petsamon 
Kalastajasaarennossa kulkevaa rajaa. Myös Venäjän vaa-
timien Suomenlahden ulkosaarten kohtalo oli viimeisten 
ratkaistavien asioiden listalla. Bolševikkipuolueen polit-
byroo määräsi 2.10.1920 edustajaansa solmimaan rauhan 
sekä Puolan, että Suomen kanssa. Lopullinen rauhan-
sopimus allekirjoitettiin Tartossa 14.10.1920, vain kaksi 
päivää sen jälkeen, kun Neuvosto-Venäjä ja Puola olivat 
solmineet aseleposopimuksen.

Sopimuksen sisältö 

Tarton rauhan tärkein asia oli, että Petsamon alue liitettiin 
Suomeen. Kun Petsamo siirtyi Suomelle, sitoutui Suomi 
rajoittamaan merivoimiensa kokoa ja määrää Pohjoisella 
jäämerellä. Porajärven ja Repolan pitäjät Suomi suostui 
palauttamaan Neuvosto-Venäjälle, pitäjien asukkaat sai-
vat vuoden aikana päättää haluavatko he asua Suomessa 
vai Neuvosto-Venäjällä. 

Karjalankannakselta Suomi ei joutunut luovuttamaan 
alueita. Suomi sitoutui siihen, ettei se rakennuttaisi 
rannikkolinnoitusta Pietarin läheisyyteen. Suomelle jäi 
myös Inon linnake Uudenkirkon Inossa ehdolla, ettei sitä 
linnoiteta uudelleen. Samoin Suomenlahden ulkosaaret 
jäivät Suomelle ehdolla, että saaret neutralisoitaisiin. 
Muilta osin Suomen ja Neuvosto-Venäjän välinen raja 
jäi vastaamaan Suomen suuriruhtinaskunnan ja Venäjän 
keisarikunnan välistä rajaa vuodelta 1812.

Joitakin vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta Venäjän 
valtion omaisuus, joka oli Suomen alueella, katsottiin siir-
tyneen Suomelle. Vastaavasti Suomen kruunun omaisuus 
Venäjällä siirtyi Neuvosto-Venäjän valtiolle.

Rauhan erikoisehtoin kuului muun muassa se, että 
Suomen hallitus suostui Uudellakirkolla sijaitsevasta 
Hallilan keuhkotautiparantolasta varaamaan Pietarin kau-

pungin ja sen ympäristön asukkaille puolet sairassijoista 
samoilla ehdoilla kuin suomalaisille kymmenen vuoden 
ajaksi. 
       
Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Neuvosto-Venäjän 
valtuuskunta antoi erillisen pöytäkirjaan liitettävän julki-
lausuman, jossa Itä-Karjalan väestölle taattiin itsehallinto. 
Todellisuudessa tällä tarkoitettiin jo perustettua Karjalan 
työkansan kommuunia.

Suomen oli luovuttava liittoalueestaan Kirjasalon tasa-
vallasta Pohjois-Inkerissä. Neuvosto-Venäjä lupasi inkeri-
läisille kulttuuriautonomian, joka ei koskaan toteutunut.

Sopimuksen hyväksyminen ja voimaantulo

Neuvosto-Venäjän keskuskomitea hyväksyi rauhansopi-
muksen 23.10.1920. Suomen eduskunta hyväksyi rau-
hansopimuksen 1.12.1920 äänin 163-27. Presidentti K.J. 
Ståhlberg vahvisti ja hyväksyi sopimuksen Suomen osalta 
11.12.1920. Sopimuksen vahvistamisasiakirjat vaihdet-
tiin Moskovassa 27.12.1920 ja sopimus astui voimaan 
31.12.1920

Erityisesti heimohenkisten oikeistoradikaalien mielestä 
Tarton rauha oli ”häpeärauha”. Toisen maailmansodan 
jälkeen on ollut vallassa mielipide, että Tarton rauha 
oli ”liian hyvä”. Se, että Suomen itäraja oli vain noin 
35 kilometrin päässä Pietarista, Leningradiksi nimensä 
muuttaneesta miljoonakaupungista, oli yksi painava syy, 
että Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 30.11.1939, jolloin 
alkoi talvisota.

Lähteet: Wikipedia Tarton rauha, itsenäisyys100.fi/tarton-
rauhansopimus-1920, Jussi Niinistön kirjoitus ”Tarton 
rauhasta 90 vuotta” 13.10.2010, Yle areena ”Kannaksen 
kierros” vuodelta 2016. 

teksti Mika Kukkola
piirros Tuomo Heinävaara
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On aika suunnata sopimusten syövereihin asiantuntevassa opastuksessa.

Koronaepidemian rajoitusten vuoksi liitto on siirtänyt keväältä kaikki koulutukset syksylle. Sopimuskoulutuksen ajalta 
työnantaja maksaa osallistujan palkan. Kurssille lähdöstä tulee hyvissä ajoin ilmoittaa työnantajalle. Uudelle luottamus-
miehelle ja työsuojeluasiamiehelle koulutus on välttämätön osa tehtävään perehdyttämistä. Luottamusmiehet voivat 
aloittaa Työehtojen peruskurssista ja työsuojeluasiamiehet Työsuojelun peruskurssista.

PAUn sopimuskoulutukset syksyllä 2020. Uudet ajankohdat ovat seuraavat, mukana myös alun perin syksylle suunni-
tellut sopimuskoulutukset:
• Työehtojen peruskurssi 21.-25.9.2020 Hotelli Heimari, Mikkeli
• Työsuojelun peruskurssi 21.-25.9.2020 Hotelli Heimari, Mikkeli
• Työoikeuden kurssi 19.-23.10.2020 Hotelli Heimari, Mikkeli
• Työsuojelun jatkokurssi 19.-23.10.2020 Hotelli Heimari, Mikkeli
• Luottamusmieskurssi 19.-23.10 2020 Hotelli Heimari, Mikkeli

Katso muut syksyn koulutukset PAUn verkkosivuilta osoitteesta www.pau.fi/koulutus.
Lisätietoja antaa koulutus- ja järjestötoimitsija Juha Jaatinen, puh. 050 302 8466, juha.jaatinen@pau.fi

SYYSPUOLEN
KOULUTUKSIA

KESÄFIILISTEN JÄLKEEN

OLITKO VUOSILOMALLA

LAKON AIKANA?
Toukokuun palkkalaskelmasta näet, kuinka monta lomapäivää olet ansainnut lomanmääräytymis-
vuonna 1.4.2019 – 31.3.2020. Ansaitut lomapäivät näkyvät rivillä ”Vl-oik. päivät kuluva lomavuosi”. 
Suurin osa meistä menetti marraskuun osalta ansaittavat lomapäivät, koska olimme työtaistelussa 
emmekä töissä.

Jos olit lakon aikana yhden kokonaisen viikon vuosilomalla, niin tuosta viikosta lomaa kerryttäviä 
työssäolon veroisia päiviä on 6. Näin ollen, jos sinulla lakon aikaisen kokonaisen viikon vuosiloman 
lisäksi on marraskuussa 2019 ollut työssäolon veroisia päiviä 8 (6+8=14), niin marraskuulta kertyy 
vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti.

Vuosilomalain mukaan lomaa kerryttävä kuukausi on sellainen, jossa on vähintään 14 työssäolon 
veroista päivää tai säännöllisesti vain harvoina päivinä työskentelevällä vähintään 35 tuntia työtä.

Pääluottamusmiehet ovat saaneet tehtäväkseen kerätä alueiltaan tiedot edellä kuvatun kaltaisista 
tapauksista. Jos kohdallasi asiassa on korjattavaa, ilmoita pääluottamusmiehelle; nimesi, henkilönu-
merosi, työpaikkasi ja lakon aikaisen vuosilomasi ajankohta. Hoidetaan asia kuntoon.
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COVID-19
PANDEMIC

THOUGHTS OF A POSTAL WORKER

ike any severe infectious 
disease, COVID-19 caused a 
lot of fear and anxiety. As 
an overwhelming period, the 

pandemic brought a lot of changes 
into the lives of people worldwide.

In the middle of a global pandemic, 
when cities and countries were shut-
ting down, essential workers still had 
to go to work.

We went to work and did our nor-
mal routines, such as sorting and 
deliveries, while most of the people 
stayed indoors. Schools, restaurants, 
and other public places were closed. 
There was this overwhelming quiet-
ness everywhere. 

My colleagues and I knew that we 
had to practice social distancing and 
good hygiene by washing and saniti-
zing our hands. Customers also kept 
physical distance from us.

We heard a lot of news about the 
consequences of COVID-19; the 
rising death toll, economic challen-
ges, crashing stock markets, airlines 
shutdown et cetera.

Fortunately, things are getting better 
and we are rising again. However, as 
the coronavirus and its spread are 
still a major global risk, we need 
to maintain reasonable safety rest-
rictions and keep on following the 
instructions from the authorities. 

Finally, together we can help stop 
the spread of COVID-19 by following 
the recommendations below.

1. Wash your hands frequently for 
at least 20 seconds with soap 
and water and use hand saniti-
zer that contains at least 60% 
alcohol.

2. Avoid touching your face par-
ticularly your eyes, nose, and 
mouth.

3. Stay home when feeling sick, 
symptoms like coughing, snee-
zing, sore throat, or flu.

4. Avoid overcrowding, non-essen-
tial shopping and travelling.

5. Keep physical distance from 
others, at least 6 feet.

6. Eat healthy meals and get plenty 
of sleep, which helps you to sup-
port your immune system.

7. Follow the recommendations 
from health authorities.

text Emmanuel John
picture Riitta Sievilä
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Piirtänyt: Matti Saine.

POSTELJOONI  
PARTANEN
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