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TOIMINTAKERTOMUS 2018 

YLEISTÄ 

Vuonna 2018 jäsenistöämme koettelivat pitkälti päätökset, joita oli tehty äänestyskopeissa vuonna 2015 ja 

eduskunnassa 2017 nykyisen postilain tullessa hyväksytyksi. Työväestöä ja vähäosaisia pahimmin kurittaviin 

hallituksen lakiesityksiin joutui myös PAU yhdessä muun ay-liikkeen kanssa ottamaan kantaa. 

Ensimmäisen kerran joukkovoimaa näytettiin helmikuussa, kun SAK järjesti Ääni työttömälle-

mielenilmauksen hallituksen kaavailemaa aktiivimallia vastaan. Aktiivimallin työttömyysturvan leikkurilla 

hallitus asetti työttömät eriarvoiseen asemaan ja petti ammattiyhdistysliikkeen, koska oli luvannut, että 

KIKY-sopimuksen vastineeksi työttömyysturvaa ei heikennettäisi. PAUn järjestöpäätöksellä jäsenet pystyivät 

osallistumaan Senaatintorilla järjestettyyn mielenilmaukseen työpäivän aikana. Helsingin osaston jäseniä 

olikin lukuisasti osoittamassa mieltään 8000 muun aktiivimallista suivaantuneen kanssa. 

Järjestöpäätöksiä tarvittiin taas syksyllä, kun Sipilän hallitus keksi esittää heikennyksiä irtisanomissuojaan. 

Vaikka hallitus veti pois alkuperäisen nuorten irtisanomissuojaa huonontavan esityksensä ja lievensi 

pienissä yrityksissä työskentelevien irtisanomissuojan heikennysesitystään, Ay-liike aloitti laaja-alaisen 

työtaistelujen sarjan. PAU julisti ylityökiellon ajalle 24.9.-7.10. edustamilleen Postin ja Flexon työpaikoille. 

Kyse oli poliittisesta työtaistelusta eikä kohdistunut työnantajaa tai työehtosopimusta vastaan ja piti 

alueellamme varsin hyvin. Pitkäjänteinen ja hallittu työtaistelu johti lopulta siihen mihin pitikin - hallitus 

perääntyi lakiesityksestään eikä viimeisimmässä kolmikantaisesti tehdyssä esityksessä juuri mikään 

muuttunut nykyisin sovellettavasta oikeuskäytännöstä. 

Posti reagoi ylityökieltoon varsin aggressiivisesti. Työntekijöiden POMO-puhelimiin alkoi tulla laadun 

tärkeyttä korostavia ja ylityökieltoa kyseenalaistavia viestejä. Esiintyi jopa työaikalain vastaisia ylilyöntejä, 

kun työntekijöitä vaadittiin etukäteen ilmoittamaan, mikäli he eivät tee ylityötä. Tämä osoitti, miten 

vahvasti Postissa tehtävä työ on organisoitu siten, että ylityötä tehdään jatkuvasti normaalikäytäntönä. 

Vuonna 2017 hyväksytty postilaki toi pelon irtisanomisista ja osa-aikaistamisista. Lain suoma mahdollisuus 

luopua taajama-alueiden viisipäiväisestä jakelusta toi todellisen uhan osa-aikaistamisista. Kilpailu entistä 

väljemmin vaatimuksin toi pelon työpaikkojen katoamisesta muihin jakelualan yrityksiin, joissa 

noudatetaan työehtosopimustamme huonompaa Medialiiton ja Teollisuusliiton välistä sopimusta.  

Liikenne- ja viestintäministeri Berner esikuntineen valmisteli uutta lakiesitystä, joka velvoittaisi Postin 

antamaan mitätöntä korvausta vastaan kilpailijoilleen kaiken postikilpailussa tarvittavan tiedon, jota se 

suurin kustannuksin vuosikymmeniä on rakentanut ja ylläpitänyt. Lakiesitys sai kuitenkin äkkilopun 

syyskuussa, kun Keskustan omat, etenkin maaseututaustaiset kansanedustajat, alkoivat nähdä kaavaillun 

muutoksen johtavan paitsi Postin alasajoon myös maaseudun postipalveluiden näivettymiseen. 

Postilain pakottamana Posti joutui ensimmäistä kertaa järjestämään kilpailutuksen yleispalvelukirjeen 

viisipäiväisestä jakelusta kaikilla niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakelua. Tulosta voidaan 

pitää tyrmäävänä kilpailuideologian sokaisemille lainlaatijoille, kun lähes kahdesta tuhannesta 

kilpailutetusta alueesta vain kahdessa edullisemman tarjouksen jätti joku muu kuin Posti, nämäkin Postin 

pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.  

Maakunnallisten lehtitalojen omistaman Jakeluyhtiö Suomen luomassa verkostossa toimiva PKS-jakelu jätti 
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syyskuussa postitoimintailmoituksen osoitteellisen jakelun aloittamisesta pääkaupunkiseudulla syksyllä 

2018. Jäsenistömme huolestui, kuinka paljon PKS-jakelu vie Postilta lähetyksiä ja mikä vaikutus tällä on 

työpaikkoihin. Syksy ei kuitenkaan vielä tuonut vastausta PKS-jakelun aiheuttamiin huoliin. 

Kirjeen kulkunopeusvaatimuksien väljentäminen toi Postille mahdollisuuksia järjestellä postinjakoa kovin 

erivolyymisiksi viikonpäivästä riippuen. Vuoden 2017 aikana saimme tottua kevennettyyn tiistaihin, mutta 

syksyllä 2018 Posti alkoi siirtää myös perjantaina tehtyä työtä muille viikonpäiville. Julkisuuteen Postin 

johto kehtasi mainostaa temppuaan henkilöstön tahtona, joka ymmärrettävästi suututti jäsenistöämme, 

jolta ei oltu asiasta mitään kysytty. Henkilöstö alkoi todella huolestua, kun osa-aikaistaminen yhtäällä ja 

toisaalla paine sopia paikallisesti jo muualla Suomessa sovittuja yli yhdeksän tunnin työpäiviä nähtiin 

lähitulevaisuudessa häämöttävinä uhkina.  

Postin pyrkimyksellä keskittää jakelu enimmäkseen kolmena päivänä tapahtuvaksi oli vaikutuksensa myös 

henkilöstöpolitiikkaan. Uudet työsopimukset tehtiin melkein poikkeuksetta sekä määrä- että osa-aikaisiksi. 

Tämä taas on johtanut paikoin vaikeuksiin rekrytoida pätevää henkilöstöä, koska pääkaupunkiseudulla on 

tarjolla muitakin, kokoaikaisia vaihtoehtoja. Arkipäivää onkin ollut, että jakelureittejä ja niiden osia jää 

jakamatta tekijöiden puutteen takia. 

PAUn jäsenmäärän vähetessä on jo pitkään ollut tarve etsiä vaihtoehtoja omana ammattiliittona 

jatkamiselle. Toukokuussa liittovaltuusto päätti lähteä syventämään yhteistyötä muiden kuljetusliittojen 

kanssa. 24.5. perustettiin yhteisjärjestö Kuljetusliitot ry, johon PAUn lisäksi mukaan tulivat AKT, 

Merimiesunioni, Veturimiesten liitto ja Rautatievirkamiesliitto. Tarkoitus on, että kuljetusliittojen yhteistyö 

ja keskinäinen tuki muun muassa henkilöstön käytössä sekä edunvalvonta- ja sopimusneuvotteluissa 

tiivistyy entisestään. 

Postin osakejärjestelyissä tapahtui joulukuussa merkittävä muutos. 49,9% Postin osakekannasta siirtyi 

Sipilän hallituksen perustamaan Valtion Kehitysyhtiöön (VAKE). Käytännössä tämä on harppaus Postin 

omistuksen hajauttamisessa, sillä hallituksen ja omistajaohjausministerin käsissä oleva yhtiö voi omalla 

päätöksellään myydä osakkeita, kun se omasta mielestään perustellut syyt löytää. Vaikka muodolliset 

kriteerit myynnille pitääkin täyttää, kuten paljon pääomia vaativien hankkeiden edistäminen, esimerkiksi 

lehtitalojen pääsy vaikuttamaan Postin toimintaan sen omistajina on entistä lähempänä. 

Palkankorotukset noudattivat syksyllä 2017 sovittua yleisperiaatetta, jonka mukaan palkankorotukset 

olisivat keskiarvo muutamien verrokkialojen korotuksista. Täsmälliset korotusmäärät saatiin selville vasta 

vuoden 2018 puolella, kun vertailuliitot saivat sovittua omistaan. Vertailualoilla palkankorotus koostui 

yleiskorotusten ja yksilöllisemmin suunnattujen korotusten yhdistelmistä, joten postialan palkankorotuksen 

laskeminen oli ennakoitua vaikeampaa, edes laskentaperiaatteista ei päästy yksimielisyyteen. Lopulta 

turvauduttiin välityslautakunnan ratkaisuun, jonka mukaan kuukausikorotus noin 31€ maksettiin 

takautuvasti 1. 11. 2017 alkaen helmikuun 2018 palkanmaksun yhteydessä. 1.11.2018 alkaen korotus oli 

noin 26€/kk.  

Posti muutti vuoden 2018 aikana palkitsemiskäytäntöään. Toistaiseksi varoja ei siirretä 

henkilöstörahastoon, vaan yksilöllisempiin palkitsemisiin Kiitos- ja Bravo-palkkioina, joihin varattiin 

miljoona euroa. Kukaan ei tunnu tietävän, miten näitä varoja on käytetty ja mitä tapahtuu mahdollisesti 

käyttämättömille palkkiorahoille. Jäsenistössämme Postin uusi palkitsemiskäytäntö onkin herättänyt 

monenlaisia tunteita, pääosin kriittisiä. On epäilty palkitsemisen perusteita ja pohdittu, voidaanko tällaiselle 

palkitsemiselle luoda mitenkään tasapuolisia kriteereitä. 
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Henkilöstö sai maaliskuussa usean vuoden tauon jälkeen edustajan Postin hallitukseen. Valtakunnallisen 

pääluottamusmies Pertti Miettisen valinta tuo viime vuosina unohdetun henkilöstön äänen 

hallitustyöskentelyyn ja ääni toivottavasti kuuluu hallituksen linjatessa Postin tapaa kohdella henkilöstöään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKOUS- JA KOULUTUSTOIMINTA 

Osaston toimikunta kokoontui 11 kertaa vuonna 2018. Espoo/Vantaa/Kauniainen pääluottamusmies Asmo 

Juvanoja ja pääkaupunkiseudun työsuojeluvaltuutettu Seppo Airaksinen kutsuttiin toimikunnan kokouksiin. 

Lisäksi kokouksiin kutsuttiin vuorotteluperiaatteella alueen edunvalvojia. 

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.  

Liiton talvipäivät olivat helmikuussa Porin Yyterissä, jossa järjestettiin paikallisten kansanedustajien 

paneelikeskustelu Postiin liittyvistä asioista ja jossa Helsingin osasto mainosti vuoden 2019 Vantaan 

Flamingossa järjestettäviä Talvipäiviä. 

Hotelli Arthurissa pidettiin 24.3. osaston vuosikokous, johon osallistui 84 äänioikeutettua jäsentä. 

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

Nieminen, liittoon työympäristöasiantuntijan sijaiseksi palkattu Niina Pentinmäki, PAUn asiantuntijat 

osastosta Päivi Holpainen, PAUn Pasilan osastosta Isto Kuusisto, Postin Helsingin seudun eläkkeensaajista 

Onni Karesalmi, PAUn Helsingin automiehistä Arto Räsänen ja PAUn Etelä-Suomen aluejärjestön 

puheenjohtaja Jarmo Tuominen. 

Osaston puheenjohtajaksi valittiin Satu Ollikainen. Tulevan toimikunnan jäsenistä suoritettiin vaali, jonka 

tulos oli seuraava, (suluissa äänimäärä): Varsinaiset jäsenet: Riitta Sievilä (56), Petra Peltomäki (47), Timo 

Väisänen (41), Ilona Tolonen (40), Rasmus Ivovaara (40), Sari Kolehmainen (38), Ville Asikainen (35) ja 
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Jarmo Pakkanen (35). Varajäsenet: Teemu Neuvonen (32), Stefan Kotilainen (25), Tuomo Heinävaara (24) ja 

Pertti Pohjanvuori (23). Ääniä sai myös Juhani Rajala (16). 

Vuosikokous teki liittovaltuuston kevätkokoukselle viisi aloitetta, joista yksi jälleen oli Postin maksaman 

Eazybreakin laajentaminen liikuntapalveluista kulttuuripalveluihin. Edunvalvontapalkinnon sijaan 

vuosikokouksessa arvottiin neljä 50 euron lahjakorttia S-ryhmän kauppaan. 

Uuden toimintakauden alettua osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Jarmo Pakkanen, sihteeriksi Riitta 

Sievilä, varasihteeriksi Rasmus Ivovaara, taloudenhoitajaksi Ilona Tolonen, jäsenasioiden hoitajaksi Sari 

Kolehmainen, sähköisen viestinnän tiedottajaksi Petra Peltomäki sekä tositetarkastajiksi Pertti Pohjanvuori 

ja Tuomo Heinävaara.  

Espoo/Vantaa/Kauniainen kausikokous ja Helsingin luottamusmieskokous pidettiin yhden kerran. 

Joulukuussa järjestettiin yhdessä aluepäällikkö Tomi Huhtalan kanssa edunvalvojien tilaisuudet alueellisesti 

Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä koskien postinjakelun rytminmuutosta.  

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

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

vuosikokoukseen. 

Osaston jäsenet ovat osallistuneet liiton järjestämiin jäsenten, luottamusmiesten, työsuojeluasiamiesten ja 

päätoimisten edunvalvojien koulutuksiin. 

 

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 jäsen: Riitta Sievilä, puheenjohtaja alkaen 31.10.2018  

• Työympäristövaliokunnan jäsen 21.11.18 alkaen: Seppo Airaksinen 

• Työttömyyskassan hallituksen jäsen: Riitta Sievilä 

• Jakelun valtakunnallinen pääluottamusmies: Satu Ollikainen 

• Etelä-Suomen aluejärjestön toimikunnan jäsen: Seppo Airaksinen 

• Etelä-Suomen aluejärjetön puheenjohtaja 6.11.2018 alkaen: Seppo Airaksinen   

 

Muualla ammattiyhdistysliikkeessä ja Postissa: 

 

• SAK:n PK-seudun ammatillisen paikallisjärjestön hallituksen varsinaiset jäsenet: Jukka 

Virtanen, Jarmo Pakkanen, Hannu Sjöman ja Maija Pulkkinen. 

• Postin henkilöstörahaston valtuuston jäsen: Satu Ollikainen 

• Postin henkilöstörahaston valtuuston varajäsen: Riitta Sievilä 

• Työhyvinvointisäätiön hallituksen jäsen: Satu Ollikainen 

• Postin valtakunnallinen yhteistoimintaneuvottelukunta: Satu Ollikainen 
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LUOTTAMUSMIESTOIMINTA 

Vuonna 2018 jatkuivat työnantajan järjestämät ruuhkapäivät maanantaisin, keskiviikkoisin, ja torstaisin. 

Useassa toimipaikassa jaettiin tiistaisin maanantailta jakamatta jääneitä posteja ja perjantaisin torstain 

jäämiä. Keinotekoiset ruuhkapäivät aiheuttivat sen, että jakelua suoritettiin myöhään iltaan asti ja 

jakamattomien talouksien yhteenlasketut määrät olivat tuhansissa talouksissa viikosta toiseen. 

Työjärjestelyistä käytiin useita yt-neuvotteluja, joissa pääluottamusmiehet olivat työnantajan kanssa eri 

mieltä järjestelyistä. Työnantaja käytti direktio-oikeuttaan toteuttaessaan suunnittelemiaan muutoksia.  

Vuonna 2018 palkattiin vakinaisia entistä vähemmän. Helsinkiin palkattiin vakituiseen työsuhteeseen 23 

henkilöä, joista 15 oli aiemmin määräaikaisella sopimuksella. Määräaikaisia sopimuksia tehtiin Helsingissä 

vuoden aikana 4562 kappaletta. Espoo-Vantaan alueelle toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia tehtiin 

14kpl. Näistä viisi oli määräaikaisten sopimusten ketjutusten takia vakinaistettuja. Yksittäisiä 

määräaikaisuuksia Espoo-Vantaan alueella oli 4.12. mennessä tehty 3221 kpl. Määräaikaisia palkattiin 30,6 

viikkotunneilla, mikä tarkoitti sitä, että he eivät olleet tiistaisin töissä. 

Eikka Urpilaisen siirryttyä vetämään varhaisjakelua, nimettiin pääkaupunkiseudulle aluepäälliköksi Tomi 

Huhtala, joka siirtyi tehtävään Pohjois-Suomesta. Myös jakelupäälliköissä tapahtui vaihdoksia. Helsingin 

jakelupäälliköksi valittiin Hannu Salo ja Espoon-Vantaan jakelupäälliköksi Mika Moisio. 

Sähköllä toimivia rahtiskoottereita levitettiin useaan toimipaikkaan, samoin uusia sähköisiä jakelukärryjä. 

Työnantaja halusi useaan otteeseen pidentää työntekijöiden työpäivän pituutta kymmeneen tuntiin. 

Pääluottamusmiehet kieltäytyivät sopimasta alueelle yli yhdeksän tunnin työpäiviä.  

Useita toimipaikkoja siirtyi zip-esityömenetelmään ja resepti sertifioitiin Kontulassa, Vuosaaressa, 

Myyrmäessä, Martinlaaksossa ja Tapiolassa. 

Syksyllä 2017 käydyissä valtakunnallisten pääluottamus-  

miestenvaaleissa jakelun valtakunnalliseksi pääluottamus-  

mieheksi valittu Satu Ollikainen aloitti tehtävänsä 1.1.2018.  

Pääluottamusmiehet valittiin sopuvaaleilla. Espoo-Vantaan  

alueelle Asmo Juvanoja, hänen varaksi Teemu Neuvonen  

Matinkylän jakelutoimipaikasta. Helsingin pääluottamus-  

mieheksi valittiin Riitta Sievilä Kontulasta, hänen varaksi  

Petra Peltomäki Konalasta. Alueelliset pääluottamusmiehet  

aloittivat kautensa 1.1.2018. Toimipaikkojen luottamus-  

miesvaalit pidettiin helmikuussa. Helsinkiin valittiin 18  

luottamusmiestä ja 13 varaluottamusmiestä. Espoo-Vantaa  

alueelle valittiin luottamusmiehiä 13 ja varaluottamus-  

miehiä yhdeksän. 

 

Vuoden aikana tehtiin useita jakelutoimipaikkojen muuttoja.  

Kavallinmäen jakelu 02710, johon kuuluu myös Kauniainen,  

siirrettiin Kilon terminaaliin. Itäkeskuksen jakelutoimipaikka  

jaettiin Kontulaan ja Herttoniemeen. Annankadun jakelu-  
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toimipaikka siirrettiin Kasarmitorille, josta HKI 14 postinumero siirrettiin Katajanokalle. Pihlajamäki 

siirrettiin Malmille ja Hakaniemi Vallilaan. Vuosaaren toimipaikka siirtyi uusiin tiloihin kauppakeskus 

Kolumbukseen. Kokemukset toimipaikoista, jotka sijaitsevat kaukana jakelualueesta eivät ole hyviä. 

 

Kirjallisia erimielisyyksiä pääluottamusmiehet tekivät Espoo-Vantaa alueella seitsemän ja TES-rikkomus-

ilmoituksia kolme, Helsingissä kuusi erimielisyyttä ja kolme TES-rikkomusilmoitusta. 

 

Valtakunnallinen pääluottamusmies Satu Ollikainen vieraili Matinkylän toimipaikassa, liiton puheenjohtaja 

Heidi Nieminen vieraili Kilon terminaalissa ja Pähkinärinteen toimipaikassa. Helsingissä liiton toimistosta 

toimipaikkakäynneillä kävivät Ida Nummelin Konalassa, Juha Jaatinen Konalassa ja Herttoniemessä ja Juha 

Pöyry Vallilassa. Valtakunnallinen pääluottamusmies Satu Ollikainen vieraili Vuosaaressa, Kontulassa ja 

Vallilassa ja hänen varansa Tero Kelkka Kontulassa. 

 

Liiton jäsenhankintakampanjan yhteydessä päätoimiset edunvalvojat toimittivat jokaiseen alueen 

toimipaikkaan osaston tarjoamat pullakahvit. 

 

Pääluottamusmiehet olivat kahdesti kouluttautumassa Heimarissa pääluottamusmiesten koulutuspäivillä. 
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Työsuojelu 

Työsuojelurintamalla vuosi oli taas tapahtumarikas. Alueella oli paljon tapahtumia verkostopalavereiden, 

työpaikkaselvitysten ja kokousten suhteen. Verkostopalavereissa on ollut pääsääntöisesti mukana myös 

Postin työkykyasiantuntija, jonka asiantuntemuksesta on ollut apua työntekijän tilanteen jatkon 

suunnittelussa. 

Kevättalvella Konalassa käynnistettiin talvijalkinekokeilu. Työnantaja kustansi kaikille uudet työjalkineet, 

joko Sievin tai Merrellin kitkapohjaiset kengät. Toimipaikkaan toimitettiin sovituskappaleet molemmista 

malleista ja näin saatiin sopivat jalkineet jokaiselle. Palaute kengistä on ollut pääsääntöisesti hyvää ja mikä 

tärkeintä, liukastumistyötapaturmat ovat vähentyneet merkittävästi toimipaikassa. Tätä kirjoittaessa ei ole 

tullut vielä yhtään kengistä johtuvaa liukastumistapaturmaa Konalasta? 

Syksyllä samanlainen kokeilu käynnistettiin Espoon Kilossa, jossa vaihtoehtoina olivat Sievin kitkat tai 

nastapohjaiset Spiket. Kilossa oli paikalla myös Sievin edustaja mukanaan kenkien mallikappaleet ja 

jalkaskanneri, jolla henkilö halutessaan sai tarkan määritelmän jalkapohjiensa mitoista. Kilostakin palaute 

on ollut hyvää eikä liukastumistapaturmia kokeilun aloituksen jälkeen ole tullut. 

Edellisenä vuonna alueella alkanut ajotapakoulutus kuopattiin ainakin toistaiseksi, vaikka kokemukset siitä 

olivat hyviä. Valtuutettu kävi kuitenkin vetämässä vielä vuoden 2018 aikana kaksi koulutusta muualla päin 

Suomea. Koulutukset olivat oikein hyviä tilaisuuksia. 

Reseptin sertifiointeja tehtiin muutamaan toimipaikkaan ja niissä on ollut aina valtuutettu mukana. 

Toimipaikassa pitää olla riskienarviointi ja työpaikkaselvitys tehtynä tai ainakin tekeillä, tämä on osa 

sertifiointia. 

Alueella käytettiin useissa työmaakohteissa valtuutetun arviointikykyä työturvallisuudesta hyödyksi. 

Arvioinnin seurauksena laitettiin muutama rappu jakelukieltoon, koska raput todettiin selkeästi 

työmaakohteiksi ja jakelu rapuissa vaaralliseksi. Jos meillä ei ole asianmukaisia turvavarusteita, kuten 

työmaakypärää, emme voi silloin mennä työmaa-alueelle. Työturvallisuus on tärkeä asia ja esimerkiksi 

porraskäytäväremonteissa on yleensä aina riskinsä liikkua. Joillekin asukkaille on tullut yllätyksenä, että 

postia ei jaeta remonttirappuun. 

Uusia työvälineitä on tullut alueelle runsaasti. Jonkin verran ongelmia on esiintynyt Kyburz-jakelukärryissä 

muun muassa kannen lukituksen kanssa, mutta asia on aina takuukorjattu vian esiintyessä. Kyburz-

sähkörahtiskoottereiden peräkärryjen talvirenkaissa on ilmennyt laatuongelmia. Vääränlaisten nastojen 

takia renkaat ovat tyhjentyneet itsekseen, myös nämä ovat menneet takuuhuoltoon. 

Autojen kunto on huolestuttavasti heikentynyt, mutta siihen ei ole tulossa parannusta. Kalustohankinnat on 

keskitetty skoottereihin ja maxi-kärryihin. 

Työtapaturmien määrä viimevuosina ei ole juurikaan muuttunut ja työsarkaa tapaturmien vähentämiseksi 

riittää. Vuonna 2018 työtapaturma sattui 194 kertaa, vastaava luku oli 193 vuonna 2017 ja 199 vuonna 

2016. Tavoitteena on, että luku vähentyisi vuonna 2019, kun muun muassa työjalkineisiin on kiinnitetty 

entistä enemmän huomioita. 

Toimipaikkojen yhdistäminen jatkui alueella. Valtuutettu on alusta alkaen päässyt mukaan uusien tilojen 

kartoitukseen. Valtuutetun esittämiä muutoksia tilojen suhteen on myös kiitettävästi huomioitu. 



10 
 

VIESTINTÄ 

Osaston Preivari-lehti julkaistiin kaksi kertaa. Toimintakertomus  
ja -suunnitelma julkaistiin vuosikokouksessa jaettavana vihkona.  
Toimipaikoille lähetettävä Sataseiska-tiedote tehtiin kuusi kertaa.  
Osaston nettisivulle päivitettiin yhteystietoja ja ajankohtaisia asioita 
sekä edellä mainitut julkaisut. 

 
Osaston Facebook-profiilissa julkaistiin ajankohtaisia asioita ja  
linkitettiin juttuja nettisivulta. Facebook-profiilin tykkääjiä ja seuraajia  
oli yli 300.  
 
Oma julkaisu Ääni työttömälle- tapahtumasta Senaatintorilla  
kuvineen tavoitti noin 700 henkilöä. Uuden puheenjohtajan ja toimi- 
kunnan esittely tavoitti yli 900 henkilöä. Osaston nettisivulta linkitetty  
kirjoitus “Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2019, nyt on hyvä  
kerrata nykyisen hallituksen aikaansaannoksia.” tavoitti yli 600 lukijaa. 
 
Talvipäiville 2019 avattiin oma Facebook-sivusto. Tykkääjiä sivustolla  
on 176 ja parhaimmillaan yhdellä julkaisulla tavoitettiin 710 henkilöä. 
 
Osaston eläkeläisjäsenille lähetettiin kirje, jossa kerrottiin osaston  
tiloissa kokoontuvasta Postin Helsingin seudun eläkkeensaajat ry:stä,  
Talvipäivistä 2019 ja suomalaisesta elokuvasta tietoa keräävästä  
kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Pääkaupunkiseudun  
sanomalehden jakajien osastosta siirtyneille eläkeläisjäsenille lähetettiin liiton kalenterit saatekirjeellä, 
jossa kerrottiin Helsingin osaston aiemmin tehdystä päätöksestä lopettaa kalentereiden tilaaminen 
eläkeläisille.  
 

VUODEN 2018 TALOUS 

Osaston talous on edelleen hyvä, huolimatta jäsenmaksupalautusten pienentymisestä.  Maksavien jäsenten 

määrä on vähentynyt. PKS-varahaisjakelun osaston purkauduttua, osaston jäsenet siirtyivät Helsingin 

osastoon ja tätä kautta tulleet jäsenmaksupalautukset ja jäsenet korvasivat osittain jäsenmäärän 

vähentymistä. 

Vuonna 2018 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, sähköinen viestintä ja tiedottaminen 200€/kk, paperisen tiedottamisen 

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

kokouspalkkio henkilöille, joille ei makseta kuukausikorvausta 10€/kokous.  

Matkakustannuksia maksettiin halvimman matkustustavan mukaan.  

Sijoituksia lisättiin sijoittamalla 20 000€ OP-Vuokratuotto B-sijoitusrahastoon. Neuvoteltiin pankin 

sijoitusneuvottelijan kanssa huonosti tuottaneiden sijoitusten vaihtamisesta paremmin tuottaviin 

rahastoihin, saamme sijoitusehdotukset vuoden 2019 alkupuolella.  

Preivarin kustannukset olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, noin 6000€/numero. Päätettiin, että 

ilmestymiskerroista ei tingitä, säästöt haetaan pienentämällä sivumäärää ja painoksien kappalemäärää. 

Vuosikokouksen kustannukset ovat pysyneet samoina kuin edellisinä vuosina, noin 4000€.  
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Jäsenistölle järjestetty retki Vallisaareen sisälsi matkat, opastetun kierroksen ja kevyen lounaan. Retken 

hinta oli 1137,50€, osallistujilta perittiin omavastuuosuus 15€/hlö. 

Toimintakauden ylijäämä on 8 068,05€, joka on noin 4 500€ vähemmän kuin edellisenä vuotena. 

Osaston kokonaisjäsenmäärä 31.12.2018 oli 1944, josta naisia 755 ja miehiä 1189, maksavia jäseniä 1219 ja 

eläkeläisiä 725.  Varhaisjakelun osaston purkauduttua Helsingin osastoon siirtyneiden jäsenten määrä 

31.12.2018 oli 708, joista naisia 173 ja miehiä 535, maksavia jäseniä 440 ja eläkeläisiä 268. 

 

VAPAA-AJAN TOIMINTA 

Vuonna 2018 osaston toimikunta järjesti jäsenistölleen retken Isosaareen, mutta myrskytuulet pakottivat 

muuttaman suunnitelmia. Tästä syystä retkikohde vaihtui kuin lennosta Vallisaareen. Retkellä tarjottiin 

kevyt lounas ja opastettu retki saaressa. Retkelle osallistui parikymmentä osaston jäsentä.   

 

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

hakemusten perusteella tapauskohtaisesti. 

 

Osasto tuki Porin talvipäiville osallistujia korvaamalla matkakustannukset. 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2019 

 

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA 

Päätoimiset edunvalvojat tiedottavat ajankohtaisista asioista toimipaikoissa käydessään ja sähköpostilla 

sekä järjestävät tiedotustilaisuuksia ja edunvalvojien kokouksia tarvittaessa.  

Luottamusmiehet valvovat työehtosopimuksen ja työelämää koskevien lakien toteutumista työpaikoilla. 

Tehtävän onnistumiseksi avoin ja mutkaton tiedonkulku on välttämätöntä. 

Edunvalvojat huolehtivat, että tiedotuskanavat osoitteineen ja puhelinnumeroineen ovat ajantasaiset. 

 

OSASTON KOKOUKSET 

Maaliskuun 30. päivä Hotelli Arthurissa pidetään osaston vuosikokous, 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. 

Työehtosopimus on katkolla syksyllä 2019, joten on odotettavissa, että jäsen- ja edunvalvontakokouksia 

järjestetään. 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.  

 

TALOUS 

Työttömyyskassan jäsenmaksun nousu yhdessä vähenevän jäsenmäärän kanssa vaikutti oleellisesti osaston 

talouteen vuonna 2018. Vaikka työttömyyskassan jäsenmaksu pienenee vuodelle 2019, seuraa osaston 

toimikunta tiiviisti osaston toimintaa ja etsii säästökohteita.  
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Preivarin toimittaminen syö ison osan osaston tuloista, silti lehden toimittamisen katsotaan olevan osaston 

tärkeimpiä asioita eikä lakkauttamista tai ilmestymiskertojen harventamista harkita ainakaan tällä hetkellä. 

Lehden kohdalla mahdollisia säästöjä haetaan pienentämällä sivumäärää ja painoksen kappalemäärää.  

Toimikunta tulee esittämään kokouspalkkioiden pienentämistä säästösyistä.   

Osasto tarjoaa Talvipäivillä osaston jäsenille illallisen á 30€/hlö sekä eläkeläisille keittolounaan á 15€. 

Osasto kokoaa Talvipäiville salibändijoukkueen ja tarjoaa joukkueelle välipalat, pelipaidat ja illallisen. 

Vuoden 2019 taloussuunnitelma on alijäämäinen johtuen Talvipäivien aiheuttamista ylimääräisistä kuluista. 

 

KOULUTUSTOIMINTA  

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

järjestämiin koulutuksiin. Päätoimiset edunvalvojat osallistuvat PAUn järjestämille koulutuspäiville keväällä 

ja syksyllä. 

Toimikunta järjestää kevään aikana edunvalvojille perehdytystä ja opastusta  työvuoroluetteloiden ja 

tasoitusjaksojen tulkitsemiseen. 

Osasto järjestää tarvittaessa ja taloudellisten resurssien mukaan omaa koulutusta edunvalvojille. 

Aluejärjestö järjestää koulutusta syksyllä luottamusmiehille tai syksyn tilanteen vaatimaa koulutusta 

myöhemmin ilmoitettavalle kohderyhmälle. Kiljavalla järjestetään toimikuntatyötä tukevaa koulutusta, 

johon toimikunnan jäsenet voivat osallistua. 

 

VAPAA-AJAN TOIMINTA 

Helsingin osasto yhdessä Helsingin automiesten osaston ja PAUn asiantuntijoiden osaston kanssa järjestää 

vuoden 2019 Talvipäivät Vantaan Flamingossa. Tapahtuman järjestäminen on suuri ja kunniakas tehtävä. 

Valmistelu vaatii ison ponnistuksen ja paljon työtä.  

Osasto kustantaa liiton talvipäiville 2019 Vantaan Flamingoon osallistuville jäsenille illallisen ja 

eläkeläisjäsenille lauantain keittolounaan. Illallinen ja lounas on tilattava ennakkoon. 

Vuoden 2019 aikana osasto tekee päätöksiä vuoden 2020 Talvipäivien suhteen siitä, mitä kustannuksia 

osasto mahdollisesti tukee jäsenistölleen. Talvipäivät 2020 pidetään Tampereella. 

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

suunnatut vapaaliput Hoplop-liikuntaseikkailupuistoon tai osallistuminen Suomenlinnan 

seikkailukierrokseen. Linnanmäkirannekkeita ei osteta tänä vuonna. Syksyllä 2018 peruuntunut Isosaaren 

retki pyritään järjestämään vuonna 2019. 

Jäsenten osallistumista liiton muiden osastojen järjestämiin tapahtumiin tuetaan hakemusten perusteella 

tapauskohtaisesti. 

 

Toimikunta   Valokuvat Riitta Sievilä, sivu 5 Petra Peltomäki. 
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TALOUSARVIOESITYS 2019 

 Vuosi 2019  Vuosi 2018 
    OPINTO- JA KOULUTUSTOIMINTA 
 

 Kulut                                                                                    200 €                                 800 €  
 

JÄSENTILAISUUDET 
 

 Työryhmät, työpaikkakäynnit, kampanjat,                                                                 

 muu vapaa-ajan toiminta.                                                  3 000 €                             4 000 € 
 

TIEDOTUSTOIMINTA 
  

 Kulut (painatus, materiaalit)                                           13 500 €    13 000 € 
 

JÄRJESTÖTOIMINTA/YLEISTOIMINTA 
 

 Palkat ja palkkiot henkilösivukuluineen                           6 000 €                            12 000 € 

  

     Vuokrat ja vastikkeet                                                        8 000 €                              8 000 € 
  

 Matkakorvaukset ja päivärahat                                         1 500 €                              1 550 € 
 

 Kokous- ja neuvottelukulut                                               4 400 €                              4 600 € 
 

 Toimistokulut                                                                    1 000 €                              1 050 € 
 

  Pankkikulut                                                                          300 €                                 250 € 

      

     Jäsenmaksukulut (paikallisjärjestöt, aluejärjestö)  

 kannatusilmoitukset ja lahjoitukset                                      500 €                                 700 € 
 

 Avustukset jäsenille (työväenlehtisetelit)                            500 €                                 550 € 
  

 Järjestötoiminnan muut kulut                                              700 €                               2 500 € 

 (onnittelu-, edustus- ja muut kulut)     
 

     Varaus talvipäivien 2019 järjestelyihin              5 000 €                               3000 €       

 

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ            44 600 €           52 000 € 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VARAINHANKINTA 
  

 Jäsenmaksutuotot                                                             35 600 €     48 000 € 
  

 Sijoitustoiminta                                                                  4 000 €                             4 000 € 

    

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ                                 39 600 €                           52 000 € 

 
Alijäämä                                                                              - 5 000 € 
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