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PÄÄKIRJOITUS

Joulusesonki on kiivaimmillaan ja samaan aikaan keliolo-
suhteet sekä pimeys tuovat talviset haasteet postinjakeluun. 
Preivari tuntui täyttyvän pelkillä ikävillä asioilla, mutta tar-
kemmin luettuna valonpilkahduksiakin löytyy. Tärkeimpänä 
työnantajan vihdoinkin avautuneet silmät pääkaupunkiseudun 
postinjakelun ahdinkoon.

Alamme on murroksessa, kuten meille jo vuosikaudet on hoettu. 
Se ei kuitenkaan oikeuta työnantajan järjestelyjä ala-arvoisiin 
ja epäinhimillisiin työolosuhteisiin, kuten nyt on päässyt tapah-
tumaan. Osaston työnantajalle lähettämä kirje on luettavissa 
tässä lehdessä alkaen sivulta 24. 

Luettavissa on myös Postilta pyydetty ja saatu vastaus sivulla 
28. Sanoja tärkeämpiä ovat kuitenkin teot ja niihin tarvitaan 
meitä kaikkia. Yhteistyö ja tiedon välittäminen kaikkien pos-
tinkulkuun vaikuttavien osapuolten kesken on oltava sujuvaa 
ja avointa. Meidän on huolehdittava, että edelleen aktiivisesti 
nostamme epäkohdat esiin ja vaadimme ne käsiteltäviksi.

Meneillään olevassa työajan 12 viikon tasoitusjaksossa, viikot 
44 – 3, on kolme arkipyhää; itsenäisyyspäivä, tapaninpäivä ja 
loppiainen. Täyteen ”tasuriin” voi kokoaikaiselle suunnitella 
työtä 459 tuntia, mutta kolme arkipyhää vähentävät suunni-
teltavia tunteja kolmen keskimääräisen työpäivän verran. Näin 
ollen kyseiseen tasuriin kokoaikaiselle voi suunnitella työtä 
436.05 tuntia (436 h 3 min).

Tänä kesänä vihdoin on työnantajan kanssa saatu sovittua, että 
myös tuntipalkkaiselle osa-aikaiselle suunniteltavien tuntien 
tulee vähentyä arkipyhien myötä. Kuukausipalkkaisten osa-
aikaisten kohdalla näin on jo aiemminkin pitänyt tehdä. Tämä 
on merkittävää, koska soviteltua ansiosidonnaista päivärahaa 
saava voi menettää päivärahan, kun hänellä ikään kuin teete-
tään arkipyhätunnit takaisin.  

On myös sovittu, että jos tuntipalkkainen osa-aikainen kuitenkin 
haluaa tehdä arkipyhän tunnit takaisin, niin silloin ne hänelle 
voidaan suunnitella. Ymmärretään, että on myös työntekijöitä, 
jotka haluavat tehdä kaikki mahdolliset tunnit ja näin saatavan 
palkan myötä turvata ansionsa.

Kuljetusalan Työttömyyskassa sulautuu A-kassaan vuoden-
vaihteessa. Tämän vuoksi kassan palveluissa on katkos aika-
välillä 20.12. – 2.1. Lisätietoa löydät osoitteesta https://www.
kuljetusalantk.fi/

Pidetään huolta työehdoistamme ja työolojemme parantamisesta!
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osaNottomme Marraskuun 21. 
päivä Posti suruliputti työntekijän-
sä kuoleman johdosta. 

Varhaisjakaja kuoli lauantaina 
19.11. Hän joutui julman väkivallan 

kohteeksi keskiviikon 16.11. ja torstain 17.11. välisenä 
yönä työtehtävissään.

Otamme osaa uhrin omaisten, läheisten ja työtoverei-
den suruun.

Postin henkilöstö ja koko yhteiskunta on järkyttynyt 
tapahtuneesta.

Kriisiapua tilanteen käsittelyyn on saatavilla Mehiläisen 
työterveyspalveluissa ympäri vuorokauden. 

LYHYET
JA NoPeAT

TieToA JA TAriNAA

LYHYesTi sieLTÄ

TÄÄLTÄ.

1.
2.

1. 3.

tekstit Riitta Sievilä
kuvat Juha Pöyry ja Riitta Sievilä
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3.

2.
talVipäiVät 2023 Tulevat Talvi-
päivät järjestetään Rovaniemellä 
1.-2.4.2023.

Perinteisesti tapahtumassa järjeste-
tään lauantaina avajaiset, ammattiryh-

mäpalaverit ja illallinen sekä sunnuntaina työehtoklinikka.

Rovaniemen Talvipäivien osalta Helsingin osasto tarjoaa 
jäsenilleen illallisen ja korvaa kuitteja vastaan majoituk-
sesta ja matkakuluista yhteensä maksimissaan 240 € / 
tapahtumaan osallistuva osaston jäsen.

Osaston tehdessä päätöksiä koskien jäseniä, koskevat 
päätökset kaikkia jäseniä, myös eläkeläisjäseniä, ellei 
päätöksissä toisin mainita.

Vuoden 2022 Talvipäiviltä Seinäjoella Helsingin osas-
tolaisista otetussa kuvassa eläkeläisjäseniä ovat Hannu 
Sjöman, Eino Meri, Ari Hartonen ja Martti Nyberg, ylärivis-
sä vasemmalta 3., 4., 7. ja 9.

Talvipäivien 2023 ohjelmasta, ruokailuista ja liikunta-
lajeista tiedotetaan tarkemmin lähempänä tapahtumaa. 
Pysytään kuulolla ja tehdään mukava reissu Rovaniemelle.

e D u N Va lV o N ta - a l u e e m m e 
tuoreimmat ValiNNat Marraskuun 
alussa järjestettiin PKS-terminaalissa 
luottamusmiesvaali uurnavaalina. 
Joni Peltonen valittiin luottamusmie-
heksi, kuvassa vasemmalla ja Jyrki 

Loukiainen varaluottamusmieheksi, kuvassa oikealla. 
Onnittelut!

Vantaalla sijaitsevassa terminaalissa käsitellään yli 5000 
lähetystä päivittäin, kuutena päivänä viikossa ympäri vuo-
rokauden. Terminaali ei ole varasto, vaan läpivirtauspaik-
ka, johon tavaraa tulee ja nopealla tahdilla myös lähtee 
seuraavaan päämääräänsä.

Työpaikalla työskentelee noin 200 työntekijää, joista Jonin 
ja Jyrkin edustettavia eli Viestinvälitys- ja logistiikka-alan 
Työehtosopimuksen P-liitteen postityöntekijöitä on lähes 
100. Lisäksi terminaalissa toimii satoja kuljettajia.

kakkutarjoilu Herttoniemen jake-
lunlähtöpisteen varaluottamusmies 
Petrus Perovuo mittailee, minkä 
kokoisen palan tohtisi ottaa.

Osasto tarjosi jäsenilleen kakkua tai 
vaihtoehtoisesti suolaista/makeaa suupalaa vuoden 2019 
lakon jälkeen. Keväällä 2022 osaston toimikunta päätti, 
että on aika tarjota uusi kierros, johtuen mistä? Nimestä 
ei koskaan tullut valmista ja ilmoille jäi leijumaan koro-
nakakku. Ajatuksena kuitenkin on huomioida osaston 
jäseniä korona-ajan, muutosneuvotteluiden ja vuoropäi-
vämalliin siirtymisen aiheuttaman stressin selättämisestä. 

Viesti ei aina kulje jokaiselle työpaikalle tai se saattaa 
johonkin mutkaan unohtua. Kaikilla työpaikoilla kakkua 
ei vielä ole nautittu. Nyt toimikunta on päättänyt, että 
vuoden 2022 kakkutarjoilutarjous päättyy seuraavaan 
osaston vuosikokoukseen, joka on 25.3.2023.

Jos Helsingin osaston jäsenille vuoden 2022 tarjoilua 
työpaikallasi ei vielä ole järjestetty, ole ensisijaisesti yhte-
ydessä työpaikkasi edunvalvojiin ja seuraavaksi Riittaan 
tai Seppoon, niin saadaan sinunkin työpaikallesi tarjoilu 
järjestettyä.

4.



AUn Helsingin osasto lähetti työnantajalle avoi-
men kirjeen työntekijöiden kurjistuneista työ-
oloista 11.10.2022. Tilanne pääkaupunkiseudun 
jakelussa oli mennyt täysin käsittämättömäksi. 

jakelun ja esityön eriyttäminen

Postinjakelun tilanne alkoi mennä alamäkeä sinä päivänä, 
kun yhtiössä päätettiin eriyttää jakelu ja esityö kokonaan 
toisistaan. Eriyttämisessä mentiin jopa niin pitkälle, että 
kiellettiin käyttämästä sanaa esityö, piti puhua lajittelus-
ta. Jakelua piti kutsua ulkotyöksi. 

Jakelun alamäkeä ei kuitenkaan pelastanut se, että työn-
antaja myöhemmin ymmärsi, että näitä kahta ei voi 
erottaa toisistaan. Jakelu ja esityö ovat kuin siamilaiset 
kaksoset, kumpikin tarvitsee toistaan. 

esityön keskittäminen

Pääkaupunkiseudulla, ja erityisesti Helsingissä, tilan-

ne alkoi kärjistymään keväällä. Loputkin Helsingin esi-
työstä keskitettiin alkuvuodesta postikeskuksen tiloihin. 
Jakeluille haettiin uusia tiloja tai jo olemassa olevia 
pienennettiin. Jakelun ammattilaisia lähti esityöhön tai 
kokonaan talosta pois. 

Työnkiertoa tai yhdistelmävuoroja, joilla jakelutyötä olisi 
saatu keveämmäksi, ei rakennettu. Samaan aikaan postikes-
kus ei pystynyt tuottamaan jaettavaa siten kuin oli suun-
niteltu. Jatkuvat ongelmat lajittelussa aiheuttivat sen, että 
jakelussa vietiin viikkotolkulla myöhässä olevia lähetyksiä. 

Kesä tuli eikä tilanne sinänsä muuttunut mihinkään. 
Ongelmat vain pienenivät, koska lähetysmäärä väheni ja 
vakituiset työntekijät olivat lomilla. 
tilanne eskaloituu

Kesän väistyessä, ja vakiväen palatessa lomilta, postimää-
rä kasvoi ja kaikki tuntui räjähtävän käsiin. Mikään ei toi-
minut. Työolot olivat monessa paikassa aivan käsittämät-
tömän surkealla tasolla. Työaikoihin ei oltu saatu aikaista-

P

AvoimesTA kirJeesTÄ 

PuHeeNJoHTAJALTA

vaUHTIa PaRannUKSIIn
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sATu oLLikAiNeN

misia. Tilojen ahtaus käveli vastaan. 
Työpaikoilla ei ollut edes taukoja 
ja ruokailua varten asiallisia tiloja, 
pöytiä tai tuoleja. Juoksevaa vettä 
tulee ainoastaan vessasta, pakokaa-
sun käry tiloissa on arkipäivää, ja jos 
nyt jo paleltiin, niin miten sitten, kun 
pakkaset saapuvat. 

Vaatteita ei sentään enää tarvin-
nut vaihtaa kaiken kansan nähden 
tai vessanpöntön päällä seisten. 
Työpaikoille oli saapunut sovituskop-
peja! Lähetyksiä joudutaan zippaa-
maan, koska kukaan ei kykene jaka-
maan postia seitsemästä tai saatikka 
yhdeksästä nipusta. Asiallisten työvä-
lineiden puuttuessa zippaus tehtiin 
lattioilla istuen. 

silmät ummessa

Kun nämä asiat alkoivat nousta enem-
män esille, niitä alettiin myös tarkem-
min tutkimaan. Tilanteen karuus alkoi 
selviämään ja myös se, että hyvin 
moni taho on ollut täysin tietoinen 
siitä, miten jakelussa on mennyt. Tästä 
huolimatta silmät on ummistettu eikä 
asioille ole tehty yhtään mitään. 

En tiedä onko mitään sellaista foo-
rumia, jossa emme edunvalvojina 
olisi asioita nostaneet esille. Tilojen 
heikko taso, prosessin surkeus, jake-
lun työajat, työn yksipuolisuus ja 
fyysisyys, resurssi ja niin edelleen. 
Näistä kaikista olemme viestineet, 
mutta työnantaja ei ole tehnyt 
yhtään mitään asioiden kuntoon 
saattamiseksi. 

Työntekijöiden kokiessa olevansa 
arvottomia, jopa paskasakkia, osas-
to ei voinut jäädä katsomaan sivus-
ta, kuinka työantajan arvot; luotet-
tava, arvostava ja edistyksellinen, 
ovat olleet pelkkää sanahelinää. 
Tilanne oli pakko saada muutettua. 
Osasto yhdessä edunvalvonnan 
kanssa kirjoitti Postille avoimen 
kirjeen. Se osui ja upposi. Faktoilla 

ja kuvilla on helppo 
näyttää asiat toteen.  

muutosten tuulet

Avoimen kirjeen ansios-
ta alueen, ja erityises-
ti Helsingin, tilanteen 
vakavuuteen herättiin 
aidosti. Työpaikkoja on 
kierretty johtajatasoa 
myöten ja henkilöstöä 
on kuunneltu. Viesti 
henkilöstöltä on hyvin 
yhtenäinen, tilanne 
ontuu ja pahasti.

Muutoksia tullaan tekemään, se 
on takuuvarmaa. Ensimmäistä ker-
taa koskaan uskon 100-prosentti-
sesti muutokseen paremmasta. 
Työnantajalla ei ole muuta vaihtoeh-
toa, so simple is that. 

Joulusesonki on ensin saatava hoi-
dettua, ja vasta sitten voidaan läh-
teä rakentamaan isompia muutok-
sia. Ensimmäiset muutokset ovat jo 
nähtävissä. Johtajuuteen on tehty 
muutoksia, uusia tiloja kartoitetaan, 
työpaikoille on viety pöytiä, on sii-
vottu ja aloitettu remontteja, tutkit-
tu prosessia ja pohdittu minkälaisia 
muutoksia ylipäätään voidaan tehdä. 

Muutoksien tulee lähteä siitä, että 
koko prosessia ajatellaan jakelun 
näkökulmasta, vain siten tilanne 
jakelussa voi muuttua paremmaksi. 

Hyvin moni taho 
on ollut täysin 
tietoinen siitä, 
miten jakelussa 
asiat ovat.
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uosi on taas lopuillaan ja muutosten vuodet 
meillä jakelussa edelleen jatkuvat. On ollut eri-
laisia jakelumalleja, kevennyspäiviä sinne tänne 
ja nyt koko pääkaupunkiseudulla on siirrytty 

vuoropäivämalliin. Klaukkalassa ja Kirkkonummella postia 
jaetaan ti-pe-mallilla, kevennetyllä tiistailla ja perjantailla.  

jakelua edeltävä prosessi ei toimi suunnitellusti

Kuluvana vuonna tilojen suhteen on tapahtunut paljon 
muutoksia. Parhaillaan on tapahtumassa myös positiivisia 
asioita, lähinnä kalusteita tulee niihin lähtöpisteisiin, joi-
hin ne saadaan sopimaan. Kalusteita ei ole juuri lainkaan 

lähtöpisteissä, joissa nyt on jouduttu tekemään esityötä. 
Osa tiloista on hankittu sillä ajatuksella, että postit vain 
nostetaan jakeluvälineeseen ja lähdetään reitille, näinhän 
asia ei tällä hetkellä monessakaan paikassa ole. 

Työpaikkaselvityksiä työterveyshuollon kanssa tehdessä, 
on raporteissa noussut esiin huomautettavaa työtilois-
ta. Tämä on myös tukenut muutostarpeita. Aivan ala-
arvoisten jakelunlähtöpaikkojen suhteen on keskustelut 
käynnissä, mitä niille tehdään. Seinätkään eivät veny eli 
tilat voivat olla auttamattomasti liian pienet. Meneillään 
on kartoituksia, jotta saataisiin paremmin työllemme 
sopivia tiloja.

vaUHTISOKEUTTa
TYÖTiLArATkAisuissA

v
TYÖsuoJeLuvALTuuTeTuLTA
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Tiloja on hankittu 
ajatuksella, että 
postit vain noste-
taan jakeluvälinee-
seen ja lähdetään 
reitille.

ilmastotavoitteet edistävät kaluston 
uusimista

Jakeluvälineitä uusitaan hyvää vauh-
tia. Postilla on tällä hetkellä käytössä 
noin 200 sähköpakettiautoa ja ensi 
vuoden aikana niitä hankitaan yli 
sata lisää. Autokanta on päästetty 
todella huonoon kuntoon ja monessa 
autossa on jo niin sanotusti kilomet-
rit täynnä. Hyvä, kun satsataan uusiin 
autoihin ja saadaan näin myös työn 
tekemistä turvallisemmaksi. 

Sähkörahtiskoottereitakin on uusittu, 
nyt käyttöön tulevat ovat valkoisia 
”jäätelöauto”- malleja. Ne ovat muu-
ten hyväksi todettuja, mutta niiden 
painopiste on varsin korkealla, mikä 
aiheuttaa nopeassa käännöksessä 
kaatumisvaaran.

turvallisuus kokonaisvaltaisesti? 

Työturvallisuus on kuluvana vuonna 
ollut työnantajalla panostuksen koh-
teena ja hyvä näin. Nykyiset työajat 
eivät kuitenkaan tue työturvallisuut-
ta, ollaan paljon pimeään aikaan 
iltaisin reiteillä eikä useamman kim-
pun jako ole parhaimmasta päästä 
turvalliseen työskentelyyn. Myöskään 
ylipitkät reitit ja pelkkää jakelua 
sisältävät työpäivät eivät anna aikaa 
palautumiselle, mikä taas ei tue työs-
sä jaksamista. Reitillä liikutaan väsy-
neenä ja tapaturmavaara kasvaa. 
Työfysioterapeuttikin kokee työn-
sä turhauttavaksi. Vaikeaa on antaa 
ergonomiaopastusta, kun työmme on 
suunniteltu pelkäksi jakeluksi useas-
ta kimpusta ja nyt todistetusti myös 
lattialla lajitteluksi.

turvallisuushavaintojen tärkeys

Työturvallisuushavaintojärjestelmä 
Falcony on alueella ollut kohtuulli-
sen aktiivisesti käytössä. Sitä voisi 
käyttää tehokkaamminkin esimerkik-
si kaluston kunnon havainnointiin. 
Nyt tehdään hyvin liikkeellelähtötar-

kastuksia, mutta työvälineen huonon 
kunnon osalta jää usein havainto 
tekemättä, toki on turhauttavaa, jos 
aina esiintyy sama vika. Esimerkiksi 
pyörän ketjujen katkeaminen ei 
yleensä ole havaintona kuin kerran, 
mutta sekin on hyvä tehdä järjes-
telmään, niin saadaan laajemmalta 
alueelta tieto työvälineiden kunnos-
ta. Havainnot menevät myös työsuo-
jelupäällikölle, joka seuraa asioita 
valtakunnallisella tasolla.

Työtapaturmia kirjattiin alueella viime 
vuonna 125 ja tänä vuonna marras-
kuuhun mennessä kirjauksia on 109. 
Kaikista tapaturmista ei onneksi ole 
tullut sairauspoissaoloa, mutta tapa-
turmaksi ne kuitenkin on kirjattu. 

Työsuojeluasiamiesvaalit on käyty ja 
kaikkiaan 14 työpaikkaan valittiin 
työsuojeluasiamies. Alueen ensim-
mäiset työsuojeluasiamiesten kou-
lutuspäivät työsuojeluvaltuutetun 
ja työnantajan toimesta järjestettiin 
23.11.2022.

Hyvää joulua kaikille ja turvallista 
uutta vuotta 2023!

Seppo Airaksinen,
työsuojeluvaltuutettu.

piirros Tuomo Heinävaara
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poon keskuksen jakelutoimipaikassa työskentele-
vä Sari Kolehmainen on alueemme työsuojelun 
1. varavaltuutettu. Hän asuu kahden täysi-ikäisen 
lapsensa kanssa, pojan ja tyttären, joka myös on 

Postissa töissä. Perheeseen kuuluu koira nimeltä Hani. 

kolmeakin työtä samaan aikaan

90-luvulla postinjakelu oli sellaista, että Sarikin teki kol-
mea työtä samanaikaisesti. Postit oli jaettu puolen päi-
vän aikaan, josta työ jatkui kaupan kassalla iltakuuteen. 
Tämän jälkeen vielä oli virtaa mennä pubin baaritiskin 
ääreen janoisia asiakkaita palvelemaan. Viitisen vuotta 
tuollaisella tahdilla mentiin, kertoo Sari.

Ennen postiuraa Sari työskenteli kolme vuotta Helsingin 
yliopiston päärakennuksen kahvilassa. Postityön hän aloit-
ti Otaniemessä. Sittemmin matka on jatkunut Kivenlahden 
kautta Espoon keskukseen. 

Postin jakamisen lisäksi Sari on tehnyt jakelussa muitakin 
työtehtäviä, kuten ”kymppi”, sisämies, arvokäsittelijä ja 
iltaryhmävastaava. Jakelussa tehtäväkirjo nykyään valitet-
tavasti vain pienenee. 

edunvalvojaksi

Sari on joskus ollut varaluottarikin, mutta nyt hän vara-
valtuutetun roolin lisäksi toimii työsuojeluasiamiehe-
nä Kivenlahden ja Espoon keskuksen toimipaikoissa. 
Aikoinaan juuri Kivenlahdessa edeltävä työsuojeluasia-
mies sai ikään kuin hyvin myytyä tehtävän Sarille.

Sari kertoo, että aina kaveriseurassakin on tullut pidettyä 
huolta koko porukasta, niin eiköhän työsuojelukin luon-
nistu. Kertomansa mukaan Sari on hyvä havainnoimaan 
ympäristöään.

Työsuojelun varavaltuutetun tehtävään ajoi halu oppia 
lisää ja mikä oleellisinta, saada paremmat vaikutusmah-

dollisuudet asioiden korjaamiseen. Lisätitteli ei ole ollut 
pahitteeksi ja tunne on ollut, että omiin sanomisiin on 
tullut lisää painoarvoa. Viimeisimpänä oman työpaikan 
osalta on reiteiltä saatu poistettua vaaranpaikkoja.  

työmaailma on avartunut

Korona-aikaan varavaltuutetun tehtävässä tutuksi tuli 
lähinnä tietokoneen näyttö. Teamsin kautta tapahtui myös 
tapaturman tutkinta, joka tarkkuudellaan sai Sarin häm-
mästymään. Hän oppi, kuinka paljon tietoa järjestelmistä 
löytyy, kuten ajotapaseurantalaite Pantherista ajoneuvon 
nopeus ja jarrutusmatka.

Kesällä 2022 Sari kävi tutustumassa moneen Helsingin 
työpaikkaan, teki niissä turvallisuuskävelyjä ja -havaintoja. 
Sijaistuksen päätyttyä hän järkyttyneenä kiteytti näke-
mänsä; matkailu todellakin avartaa! Mielessä kävi, että 
jos omasta työpisteestä nyt joku moittii vaikka työtiloja, 
niin Sari toivoisi, että moittija myös pääsisi vierailemaan 
ankeiksi muuttuneissa Helsingin työpaikoissa. 

kerro kolme asiaa

Työturvallisuuteen kuuluu valtavasti asioita, mutta kysyt-
täessä tämän hetken kolme aihetta, ponnahtivat Sarin 
mieleen ensimmäisinä seuraavat. 

Turvallisuus uhkatilanteissa ja miten työntekijän kerto-
maan suhtaudutaan. Jokaista tapausta tulee lähestyä työn-
tekijän oman kokemuksen pohjalta.

Talvisäiden liukkaus, kylmyys ja kulkuvälineiden kunto. 
Suojavarusteet, työvaatteet ja kulkuvälineet talvikuntoon. Ei 
kaahailla eikä juosta. 

Yhteistyön tiivistäminen varhaisjakelun kanssa ajoneu-
vojen kunnossa pidosta. Itsestä huolehtiminen ja mielen 
hyvinvointi.

e

ikuiNeN PosTiLAiNeN 

sAri koLeHmAiNeN

JO nELJÄnnESSÄ POLvESSa



Sari toivottaa hyvää joulua ja uutta vuotta tasapuolisesti kaikille.
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työterveyshuolto

Toimii, mutta toisinaan Sarista tuntuu, 
että työterveyshuollossa vähätellään 
työntekijän tuntoja omasta terveydes-
tään. Yksi kerrallaan tiputellaan saira-
uslomapäiviä, vaikka henkilö tuntee 
olevansa todella sairaana.

Pitääkö jotain vakavaa sattua, 
ennen kuin otetaan tosissaan. 
Omakohtaisesti Sari on kokenut, että 
vakavan sairauskohtauksen jälkeen 
hänet on otettu todella vakavasti 
työterveyshuollossa. Myös esihenki-
lön tuki oli merkittävää ja edesauttoi 
tervehtymistä huomattavasti.

Ennaltaehkäisyyn tulisi Sarin mie-
lestä panostaa paremmin. Häneltä 
itseltään meni ohi ikävuositarkas-
tus, jossa sairauskohtauksen ennus-
merkit olisivat saattaneet tulla ilmi 
hyvissä ajoin.

lähtö vasta, jos heitetään pois

Sari on jo neljännen polven postilai-
sia eikä aio lähteä, ellei pois heitetä. 

Vuoropäivämallin tuomiin muutok-
siin Sari on jo jollain tapaa tot-
tunut. Vaikka esityöt ovat edelleen 
Espoossa, työnkiertoa ei ikävä kyllä 
ole ja työajat pelkässä jaossa alkavat 
harmittavan myöhään. Muuta elämää 
työn lisäksi ei oikein ole. Ulkotyössä 
sentään on säilynyt itsenäisyys, josta 
Sari pitää. Positiivista on myös työn 
ohessa saatava liikunta.

Jos ois valta, niin Sari räätälöisi kai-
kille, varsinkin iäkkäille ja terveyten-
sä puolesta rajoittuneille, sellaiset 
piirit, joista he pystyisivät selviyty-
mään työajallaan.

Työyhteisönsä, vaikka siinä työka-
verit välillä vaihtuvatkin, Sari kokee 
yhdeksi suureksi perheeksi, jota ei 
hevillä jätetä.

teksti ja kuva Riitta Sievilä

Esihenkilön tuki 
oli merkittävää
ja edesauttoi
tervehtymistä 
huomattavasti.
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yöhaastattelussa olin saa-
nut kuulla, että Espoon 
Otaniemen jakelutoimipai-
kan työntekijöinä oli vain 

miehiä. Ainoa neitokainen oli juuri 
jäänyt äitiyslomalle.

Kävellessäni kohti uutta työpaikkaa 
vatsassa velloi, kädet tärisivät ja 
olo oli muutoinkin hyvin jännittävä. 
Miten minuun suhtauduttaisiin uute-
na työntekijänä ja vieläpä tyttönä. 
Se aamu on jäänyt mieleeni hyvin. 
Pelkäsin. 

ikuinen postilainen

Minua oli vastassa ”kympiksi” kutsuttu 
työntekijä, joka opasti minua ja esit-
teli minut muille. Allekirjoitin työso-
pimuksen, jossa luki työnimike alempi 
postimies ap. ja sehän näytti silloin 
hienolta. Olin virkamies. Myöhemmin 
olin ylempi postimies yp.

Alkoi tulla tietoa todella paljon, osa 
taisi sillä hetkellä mennä jopa ohi. 
Työtoverit osoittautuivat eri hyvik-
si tyypeiksi, jotka ottivat minut 
joukkoonsa avoimesti ja reilusti. 
Neuvoivat ja auttoivat ihan oma-
aloitteisesti ja aina, kun minulla oli 
kysyttävää.

Kahden viikon opastuksen jälkeen oli 
aika jäädä omilleni, juuri joulun alla. 
Kollega sanoi, että jos tämän ajan 
kestät ja pärjäät, olet ikuinen posti-
lainen. Ja niinhän tässä taisi käydä. 

Koskaan minua ei moitittu, nimi-
telty tai syytelty virheistä. Tottahan 
palautetta sain, mutta en siten, että 
se olisi saanut minut miettimään, 
olenko oikeassa paikassa töissä. Se 
oli hyvää aikaa, yhteistyö toimi, apua 
annettiin ja sitä saatiin.

palataanpa nykyhetkeen

Olen kierrellyt työsuojeluvaltuute-
tun sijaisena useissa työpaikoissa ja 
törmännyt asioihin, jotka kuulostavat 
aivan järkyttäviltä. Olen jututtanut 
muun muassa nuoria, määräaikaisia, 
alihankkijoita, vuokratyöntekijöitä ja 
ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. 
Jännittääkö uusi työntekijä samoin 
kuin minä aikoinani? Kyllä jännittää! 
Kuvitellaanpa työntekijä, joka aloit-
taa Postilla työnsä määräaikaisena. 
Työpaikalla on vastassa vanhat kon-
karit vuosien kokemuksillaan. Hetken 
aikaa työssä ollutta aletaan sättiä 
virheistä ja siitä, että tulokas tulee 
ja vie vanhojen työt. Kaikki eivät 
edes vaivaudu opastamaan työtehtä-
viin kunnolla tai ylipäätään kommu-
nikoimaan. Tiuskitaan ja äyskitään. 
Huudellaan kovaan ääneen, kun työ-
aikaa ylitetään ja sen takia muilla 
reitit kasvavat. 

Suurimmalla osalla määräaikaisista 
on työsopimuksessaan vähäiset tun-
nit, kuten 27 tuntia viikossa, työ-
päiviä viikossa saattaa olla kolme. 
Jokainen voi miettiä, pärjääkö näistä 
tunneista saatavalla palkalla.

T
minä muistan ja palaan-
kin nyt ajassa 30 vuotta 
taaksepäin. oli joulukuun 
3. päivä vuonna 1990, 
kun astuin ensi kerran 
nuorena tyttönä postin 
ovien sisäpuolelle.

Nuori
– UHKa vaI MaHDOLLISUUS

muisTATko eNsimmÄiseN TYÖPÄivÄsi PosTissA?
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hyvä kohtelu jää huonon varjoon

Joskus nimittely voi olla todella karskia, haukutaan jopa 
perseennuolijaksi. Sivusta seuranneena, en voi muuta kuin 
yrittää auttaa ja tukea. Itkevää työtoveria ei ole helppo 
vakuuttaa, etteivät kaikki konkarit ole samanlaisia ja ettei 
vielä kannata lyödä hanskoja tiskiin, huomenna on var-
masti parempi päivä. 

Pelkäävätkö jotkut konkarit kenties oman paikkansa puo-
lesta, vai mikä saa heidät toimimaan mainitulla tavalla. 
Olemmehan me työssä käyviä aikuisia, emmekä päiväkoti-
ikäisiä taaperoita. Saivatko he kenties itse huonon kohtelun 
aloittaessaan työnsä Postissa. Itselleni on opetettu asia, jota 
edelleen noudatan; kohtele muita siten kuin haluat muiden 
kohtelevan itseäsi. Simppeli asia, mutta toimii.

Huono käytös ei kuulu työpaikalle. Esihenkilöt puuttuvat 
asioihin, jos tieto heille menee. Määräaikainen ei välttämät-
tä itse uskalla mennä kertomaan asiattomuuksista työnjoh-
dolle, koska pelkää, että työsopimusta ei kertomisen jälkeen 
enää jatketa. On myös uhottu, että kerro vain esihenkilölle, 
mutta ei sinua uskota, koska olet määräaikainen. 

Nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun

Tulokas yrittää vain kestää kaiken, mitä eteen tulee. Niin 
se ei saa olla! Aina on joku, jolle pitää pystyä kertomaan. 

Esihenkilö, ryhmävastaava, luottamus- tai työsuojeluhen-
kilö tai kollega. Kenenkään ei pidä alistua ala-arvoiseen 
kohteluun, joka täyttää työpaikkakiusaamisen kriteerit. 
Postissa on ehdoton EI kiusaamiselle. 

Haluan tuoda esille, että monelle nuorelle Posti on ensim-
mäinen työpaikka. Minkälaiset eväät nuori saa tulevaisuu-
delle, jos kohtelu on huonoa. Kuinka moni uskaltaa hakea 
uutta työpaikkaa? 

Me konkarit alamme kohta olla eläkeiässä, joten otetaan 
nuoret avosylin ja arvostavasti vastaan ikään, syntyperään, 
sukupuoleen ja sukupuolisuuntautumiseen katsomatta. 
Yritetään yhdessä saada huono käytös poistettua työpai-
koiltamme. Annetaan kaikille mahdollisuus, olemmehan 
mekin sen joskus saaneet. 

Jos koet, että sinua kohdellaan huonosti, mene rohkeasti 
kertomaan asiasta jollekin luotettavalle henkilölle. 

teksti Sari Kolehmainen
kuva Sarin kotiarkisto

                

koeTko TuLLeesi TYÖPAikALLA

vÄÄRInKOHDELLUKSI?
kerro ensin esihenkilöllesi. jos tämä ei ole mahdollista, on muitakin vaihtoehtoja:

• Jokaisesta työpaikasta löytyy Työntekijän toimintaohjeen Code of conduct-juliste, jossa olevalla 
QR-koodilla pääsee palautekanavaan tekemään ilmoituksen esimerkiksi asiattomasta kohte-
lusta työpaikalla.

• Posterista myös löytyy Code of conduct ja SpeakUp-ilmoituskanava rikos- ja väärinkäytösepäi-
lyille. Ilmoituksen voi tehdä joko nimellä tai nimettömänä.

• Posterista löytyy Epäasialliseen kohteluun ja häirintään puuttuminen Postilla – toimintaohje.
• Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvästä asiattomasta kohtelusta työpaikalla voi antaa 

palautetta osoitteeseen tasa-arvo@posti.com

Onko sinulla mahdollisuus päästä lukemaan Posteria? Jos ei ole, ota yhteyttä esihenkilöösi tai alu-
een edunvalvontaan.
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ekäläisen perhe viettää jou-
lujaan tavallisesti pohjoisem-
massa Suomessa. Sinne men-
nään julkisilla kulkuvälineillä, 
koska autoa ei heillä enää 

ole. Siksi he ovat sopineet tavara-
virran hallitsemiseksi, että joulupukki 
postittaa lahjat suoraan kulloiseenkin 
joulunviettopaikkaan. Se on osoittau-
tunut toimivaksi tavaksi. Joulukorttien 
lähettely heiltä sen sijaan on jäänyt.  

Ylen Puoli seitsemän -ohjelman juon-
taja Mikko Kekäläinen sanoo sym-
patiseeraavansa äärimmäisen pal-
jon perinteistä postia, mutta heidän 
perheessään joulukortteja ei enää 
lähetetä. Samaan on päätynyt moni 
muukin kansalainen. Parhaimmillaan 
joulukortteja lähetettiin vuosina 
1995–2009, vuosittain reilusti yli 
50 miljoonaa. Vuonna 2021 korttien 
määrä oli vain 18 miljoonaa. 

– Vaimo Kristiina Kekäläinen on huo-
lehtinut meidän joulukorteistamme. 
Joskus voisi pitää askartelupajan ja 
tehdä ne itse, mutta on pakko myön-
tää, että tapa on jäänyt meiltä pois. 
En muista, monenako jouluna meillä 
ovat perinteiset joulukortit jääneet 
lähettämättä, Mikko miettii.

Vaimo kieltäytyi nousemasta enää 
autoon

Kekäläisen perheessä oli omasta 
autosta luopumista ja joukkoliiken-
teen käytön lisäämistä harkittu jo 
jonkin aikaa. Lopulta se kävi toteen 
varsin helposti, sillä heidän uudesta 
perhefarmaristaan tuli varsinainen 
murheenkryyni. Siihen tuli vikoja niin 
paljon, ettei moottorin vaihtokaan 
enää auttanut.  

– Erään kerran olimme liikkeellä 
Suomussalmella. Autoon tuli haju 
ja pakoputkesta nousi savu. Auto 
hinattiin huoltoon. Silloin vaimo 
sanoi, ettei enää ikinä nouse tuo-
hon autoon. Hän piti lupauksensa. 
Auto toimitettiin lopulta Espooseen 
ja myytiin. Nyt olemme olleet viisi 
vuotta ilman omaa autoa. 

Nykyään koko perhe liikkuu kävel-
len, junilla, pyöräillen ja potkulau-
doin. Tarvittaessa, kuten pohjoisen 
suuntaan mökille tai sukuloimaan, 
mennään vuokra- tai laina-autolla, 
junallakin toki. Joukkoliikenteestä on 
tullut tapa, eikä kukaan perhees-
sä omaa autoa edes kaipaa. Lasten 
kaverit tosin ovat joskus ihmetelleet, 

AuToToN

MIKKO KEKÄLÄInEn

k

oN HYvÄN mieLeN kuNToiLiJA,

mikko kekäläinen, 45

Vaimo: kristiina kekäläinen, 42

kaksi lasta.

kotoisin pieksämäeltä, 

asuu espoossa. 

juontaa yle tV1:llä puoli 

seitsemän -ohjelmaa. 

JoNkA JouLuAATTo meNee TÖiDeN merkeissÄ 
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jos pitää kävellä pitempää matkaa.
Kekäläisen työmatka on noin 16 kilo-
metriä yhteen suuntaan. Sen hän on 
pyöräillyt monesti. Matkan aikana 
ehtii irrottautua työstä. Talvella pyö-
rässä on alla nastarenkaat.  

Vuokra-autolla pääsee

Auton tarpeeseen on kätevää hank-
kia vuokra-auto. Jos sitä vertaa ajo-
kin omistamiseen, vuokraamisessa 
on puolia, joita ei aina välttämättä 
huomaa. 

– Kun vuokraa auton, pystyy ajamaan 
suhteellisen uudella ja hyvällä autol-
la. Sellaisella, jota ei välttämättä ole 
taloudellista ja järkevää omistaa. 
Bensan hintakaan ei oleellisesti vaiku-
ta vuokraamiseen, Kekäläinen pohtii.

Hän kuitenkin muistuttaa, että vaikka 
pääkaupunkiseudulla autonvuokra-
us ja joukkoliikenne toimivat hyvin, 
muualla voi olla toisin. Paikallisjunia, 
saati muuta joukkoliikennettä ei 
mene vartin välein kotioven tuntu-
masta, kuten heillä. Silloin on oma 
auto tarpeellinen. 

hyvän mielen kuntoilua

Sähkökäyttöisiäkään kulkinei-
ta Kekäläisillä ei ole. Tosin mopo 
saatetaan kesäksi mökille hankkia, 
mutta muuten heillä harrastetaan 
hyötyliikuntaa ja liikuntaa yleensä-
kin. Askelia kertyy ilman autoa, mutta 
niitä Mikko ei enää mittaa. 

– Olen lopettanut askelien ja muun 
mittaamisen, kun rupesi menemään 
siihen, että treenin piti olla aina 
kovempi kuin edellinen. Päätin, etten 
kysy [äly]rannekellolta, enkä [äly]
sormukselta, olenko nukkunut hyvin, 
enkä mittaa muutakaan. Mutta kuka 
mistäkin pitää, vaimo esimerkiksi 
harrastaa triathlonia, niin hän mittaa. 
Minä saan peilistä vastaukset kehoni 
voinnista.

Mikko itse on myös kokeillut triath-
lonia ja maratonia vaimon kanssa. 
Kokeiltu on myös painonnostoa, ja 
nyt uusimpana harrastuksena on tul-
lut karate yhdessä pojan kanssa. Hän 
sanoo silti, ettei ole urheilija, vaan 
hyvän mielen kuntoilija.

– Tykkään liikuskella. Virkistää välit-
tömästi, kun liikkuu. Kun ennen 
töitä on ollut vähän ulkoilmassa ja 
saanut happea, töihin menee vir-
kistyneempänä. Välillä jopa omassa 
pihassa autolta kotiovelle kävele-
minen tuntui eräänlaiselta suorituk-
selta. Nyt kun kävelee junalta kotiin 
vähän pitemmän matkan, se ei tunnu 
olleenkaan pahalta.

jalankulkija musiikin pauloissa

Mikko Kekäläinen sanoo kuuntele-
vansa musiikkia aika lailla koko ajan. 
Sulavasti hän solahtaakin nykypäi-
vän katukuvaan kuulokkeet pääs-
sään. Joskus niistä kuuluu vaikkapa 
yhdysvaltalaista trash metal -yhtye 
Slayeria, toisinaan brittiläistä laula-
ja-lauluntekijä Paul Heatonia. 

– Yksi ylitse muiden on silti Robbie 
Williams, jonka keikalla olen ollut 
Suomessa, Ruotsissa ja Englannissa. 
Nyt on hankittu liput Suomen seu-
raavalle keikalle Tampereelle, sanoo 
Kekäläinen. 

Onhan hänellä itselläänkin musii-
killista taustaa. Martti vainaa & 
Sallitut aineet -yhtyeen rumpali Lazy 
Diamond nimittäin oli artisti-Kekä-
läisen alter ego eli salanimi. Yhtyeen 
kuumin hitti oli Pelimies. 

Veitsi kurkulla

Työn vastapainoksi kaikenlainen muu 
tekeminen on tietysti erittäin tärkeää 
jaksamisen kannalta kenelle tahan-
sa. Juontajan työ ei ole poikkeus. 
Musiikin soittamisen ja kuuntelun 
sekä liikunnan lisäksi Kekäläisen 

perusharrastus on aktiivinen luke-
minen. Hänen oma esikoisteoksensa 
on Petra Olli – painija. (Tammi, 2021)
Hän on harrastanut tai ainakin kokeil-
lut myös ristipistotöiden tekemistä ja 
ompelua. Kiinnostus niihin lähti het-
ken mielijohteesta, mutta hän arve-
lee, että taustalla on muutakin. 

– On kiva näprätä ja harrastaa pie-
nesti. Isoisoisäni oli räätäli, kai sieltä 
väkisinkin jotain verenperintöä on 
tullut.

Yksi erikoisempikin harrastus hänellä 
vielä on. Tai ehkä jokamiehen rutiini, 
mutta sen voi tehdä muutenkin kuin 
pikaisesti. 

– Ajan parran vanhan liiton veitsel-
lä. Kai sitä voi pitää harrastuksena. 
Kaikki alkoi siitä, että kävi vähän 
samoin kuin meidän automme kans-
sa. Uudesta sähköpartakoneesta-
ni hajosivat terät heti. En halun-
nut ostaa enää kalliita vaihtoteriä, 
vaan ostinkin perinteisiä partaveitsiä, 
-suteja ja -saippuoita. 

On hänellä ollut joskus pysyvämpi-
kin parta, mutta nyt rauhoittumista 
vaativasta parranajosta peilin äärellä 
on tullut mukava tuokio, jossa ei auta 
hötkyillä.

– Se on hauska hetki, aikaa itselle. 
Varsin tarkkana pitää olla, koska sii-
nähän on käytännöllisesti katsoen 
veitsi kurkulla.

puoli seitsemän – ei hapannaamoille

Televisioruudussa Kekäläistä näh-
dään neljä kertaa viikossa juonta-
massa Puoli seitsemää. Perjantaisin 
ovat eri juontajat, koska viisi iltaa 
samoille juontajille alkoi olla jo liian 
rankkaa. Työpäivien pituus vaihtelee 
yleensä 7–9,5 tunnin välillä, eikä 
vakiomittaa ole. 
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Mikko Kekäläisen 
mielestä pää-
kaupunkiseudun 
joukkoliikenne 
toimii hyvin. Hän 
käyttää paljon 
lähijunia. 

mikko kekäläinen 
sanoo olevansa sie-
lultaan radiontekijä, 
mutta on alkanut mu-
kavoitumaan telkkari-
hommaan. kuva yle.

Päivittäisen Puoli seitsemän -lähe-
tyksen tekeminen aloitetaan tyypil-
lisesti käsikirjoituspalaverissa, jonka 
tuottaja on valmistellut, eli on tehnyt 
ohjelmarungon. Palaverissa voidaan 
valmistella myös tulevia lähetyksiä. 
Ennen illan suoraa lähetystä 
juontajat meikataan ja he vaihta-
vat vaatteet. Lähetys myös harjoi-
tellaan kertaalleen teknisesti läpi. 
Ohjelmantekijöissä on mukana usei-
ta juontajia, tuottajia, ohjaajia ja toi-
mittajia. Parisenkymmentä tekijää 
yhteensä, jokainen vuorollaan.

Puoli seitsemän alkoi Yle TV 1:llä 
28.10.2009. Kekäläinen on ollut alus-
ta asti mukana. Ensin perjantaijuon-
tajana ja vuoden jälkeen vakituisesti 
toisena pääjuontajana. Tätä nykyä 
hänen parinaan on Ella Kanninen. 

– Meillä on älyttömän hyvä työ-
yhteisö. Ajattelen, että me olemme 
kuin kaveriporukka tai perhe, enkä 
aina osaa työtäni työnä ajatella, 
Kekäläinen sanoo. 

Ohjelman alkaessa kolmetoista vuot-
ta sitten päätettiin, että tekijäporuk-
kaan ei hapannaamoja oteta. Se pää-
tös on pitänyt. Työ hoituu sujuvasti ja 
luontevasti.

– Voisi sanoa, että menemme pitä-
mään kaveriporukassa hauskaa päi-
väksi ja illalla huomaamme, että tuli 
tehtyä televisiolähetys, somesisältöä 
ja kaikkea muuta. Sitten lähdetään 
kotiin.

kultainen venla yleisöltä

Hyväntuulisuus ja myönteisyys näkyy 
katsojillekin. Ohjelma on katsotuim-
pien joukossa jatkuvasti. Vuonna 
2018 yleisö äänesti sen vuoden par-
haaksi televisio-ohjelmaksi Kultainen 
Venla -gaalassa.

Oma perhe kotona on Kekäläiselle 
sanojensa mukaan maadoittava teki-
jä, joka auttaa huomaamaan, missä 
oikeasti tärkeät asiat ovat. Tokikin 
hänellä on silti työn ja perheen ulko-
puolinen kaveripiiri, jonka kanssa 
ehtii myös aikaa viettää.

– Tätä hommaa ei voisi tehdä, jos 
ei olisi kivaa. Jos julkisessa työssä 
alkaa panta kiristää ja on huono 
fiilis, tiettyyn rajaan asti voi esit-
tää parempaa, muttei loputtomasti. 
Vaimo on samalla alalla, niin ymmär-
rämme toisiamme hyvin. On hyvä, 
että pystymme purkamaan toiselle 
asioita ja kumpikin ymmärtää, mistä 
toinen puhuu. 

radiomies mukavoitui televisioon

Kekäläinen on alkujaan radiojuon-
taja. Hänet voi muistaa vaikkapa Yle 
Radio Suomen varhaisaamun ohjel-
masta Mikko kiekuu. Sieltä hänet 
pyydettiin juontamaan Puoli seitse-
mää ja sillä tiellä hän aikoo pysyä, 
vaikka mieli toisinaan tekee radioon. 
Puoli seitsemän kesätauolla hän on 
radiota tehnytkin.

– Radiontekijä sielultani olen, koska 
mielestäni olen parempi radiossa 
kuin televisiossa, mutta olen alkanut 
mukavoitumaan telkkarihommaan. 
Vaikka radio onkin huippuväline, kol-
metoista vuotta olen Puoli seitsemäs-
sä mukana roikkunut ja roikun niin 
kauan, kun pois kannetaan.

Tulevana jouluna Mikko Kekäläinen 
on enimmäistä kertaa elämässään 
töissä jouluaattona. Hän juontaa 
Kuusijuhla-ohjelmaa Yle TV 1:ssä. 
Perheen joulunvietto alkaakin siksi 
vähän myöhemmin. Syyskauden 
Puoli seitsemän jatkuu jouluviikolle 
asti.

teksti Aki Korhonen
kuvat Aki Korhonen ja Yle



Oskari uuden asuinalueen ainoalla lokerikolla osoitteessa Postiljooninkatu 1.
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ivan Postikeskuksen viereen on rakentunut 
asuinalue, jonne asettuu asumaan yli 5000 
asukasta. Vaikka jo vuosia on ollut mahdollista 
asentaa kerrostalojen sisälle postilokerikot, on 

Postipuistossa lokerikkoja tällä hetkellä vain yksi.

Postinjakajien keskuudessa on aikojen saatossa oltu huo-
lestuneita siitä, että lokerikkojen asentaminen vähentää 
suoraan työvoiman tarvetta postinjaossa. Onko toiminta 
kuitenkin muuttunut sen suuntaiseksi, että lokerikot otet-
taisiinkin avoimemmin mielin vastaan. 

mitä vastaa jakaja

Yli 23 vuotta Helsingin jakelussa työskennellyt 
Oskari Jääskä jakaa vuoropäivän paikkopäivinä pos-
tia Postipuistossa. Postipuiston niin sanottuna pää-
päivänä hän jakaa muille alueille. Oskarin mielestä 

Postiljooninkadulla sijaitseva 63 asunnon lokerikko ker-
rostalon alakerrassa sisätiloissa on hyvä juttu. Heti 
perään hän toteaa, että reitit lokerikkojen myötä tieten-
kin kasvaisivat, joka taas tarkoitta sitä, että entistä har-
vemmille olisi jakotyötä tarjolla. 

Paikoitellen taloyhtiöissä on ulkona sijaitsevia laatikkori-
vejä ja niihin verrattuna lokerikko sisällä rapussa tuulelta 
ja tuiskulta suojassa tekee työstä huomattavasti miel-
lyttävämpää, toteaa Oskari. Lokerikkovaihtoehto myös 
vähentää hankaliin paloturvaluukkuihin jakamista.

Jaettavan postin määrä yksittäisellä jakajalla siis lisään-
tyisi, mutta pois jäisi myös monta harmituksen aihetta. 
Rappusissa kulkeminen on monelle este jakotyön tekemi-
seen, rappusissa myös sattuvat useimmat työtapaturmat. 
Totta kuitenkin on, että rappusissa kulkemisen vähentyes-
sä työmäärä lisääntyisi jollain toisella tapaa. 

A

uusi AsuiNALue

AiNoAsTAAN Yksi PosTiLokerikko

POSTIPUISTO
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työyhdistelmistä

Postikeskuksessa sijaitsevassa jake-
lunlähtöpiste Pallohallissa olisi 
universumin paras mahdollisuus 
suunnitella työyhdistelmiä, joissa 
yksittäisellä työntekijällä voisi olla 
jakotyön lisäksi sisätiloissa tehtävää 
työtä joko saman päivän aikana, vuo-
ropäivin, vuoroviikoin tai miten ikinä 
mielikuvitus ratkaisuja keksisikään. 
Valitettavasti näin ei ole tapahtunut 
eikä tätä työntekijäpuolella kukaan 
pysty ymmärtämään.

Missä on se leka, jolla jakelun ja 
lajittelun välissä oleva näkymätön 
seinä saadaan rikottua?

pelkän ulkotyön vaikutus työuraan

Oskari on vakuuttunut, että työura 
Postilla pelkän ulkotyön tekemisellä 
ei kanna eläkkeelle asti. Jaksamista 
auttaisi huomattavasti, jos jakajille 
suunniteltaisiin sisätyötä tai jotain 
monipuolisuutta edes osittain, edes 
silloin tällöin, edes kiertävänä vaih-
toehtona tai edes joillekin.

Pääluottamusmiehenä mielestäni 
työnantajan toiminta vastuun kan-
nossa sitoutuneita työnte-
kijöitä kohtaan työyhdis-
telmien osalta on todella 
heikkoa. 

Monen muun 
jakajan tavoin 
Oskarikin on 
hakenut muita 
työpaikkoja, sekä 
Postin sisältä että 
ulkopuolelta. Vaikka 

Oskari on erittäin sitoutunut työhön 
Postissa, alkanut talvi hiukan pelot-
taa. Fysiikka alkaa tulla vastaan ja 
muistissa on viime talven pyörällä 
kaatumiset jakelureitillä.  

henkinen kuorma

Pitkään jakajina toimineita työnte-
kijöitä rasittaa myös lajittelun laatu.
Jakajat ottavat päivittäin vastaan 
useita asiakkaiden palautteita, eikä 
heillä ole vastauksia virheisiin, joita 
nykyisen muotoisessa lajittelussa ja 
jakelussa tapahtuu. Kaikki kuitenkin 
haluaisivat tehdä työnsä oikein ja 
hyvin. Entisenlaiseen tarkkuuteen ei 
jakajilla nykymallilla enää mahdol-
lisuutta ole. 

Ehkä vielä jaksamme uskoa, että 
koneellisen lajittelun taso paranee ja 
että työnantaja aloittaa työyhdistel-
mien sekä työnkierron suunnittelun 
postipalveluissa.

teksti ja kuvat Riitta Sievilä
piirros Tuomo Heinävaara

Lokerikko-
jakelu
vähentää
hankaliin
paloturva-
luukkuihin
jakamista.
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ostissa on paljon pitkän uran 
tehneitä työntekijöitä, joita 
lähtee ansaitulle eläkkeelle 
melko tiuhaan. Takaovi pyö-

rii monesta muustakin syystä. Ei ole 
yksiselitteistä, mitä kautta Postista 
osaamista lähtee. Kyseessä ovat 
myös alihankinta- ja vuokrafirmojen 
ovet, joissa saranat kuluvat. 

kaksi vuotta riitti

Syyskuun alussa koitti hetki, jolloin 
Elsa Piela lopetti kaksi vuotta kes-
täneen uransa postinjakelussa. Hän 
työskenteli SOLin kautta jakajana 
POKin Pallohallissa. 

Pääkaupunkiseudulla juuri Pallo-
hallissa jakelutyötä on huomatta-

van paljon SOLin tehtävänä. Ennen 
vuoropäivään siirtymistä SOL hoiti 
alihankintana osan reiteistä jakaen 
postia maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin. Vuoropäivän myötä 
SOL alkoi tekemään jakotyötä viisi 
kertaa viikossa vuokratyönä. Tässä 
työpaikassa ulkoistettu työ siis 
lisääntyi huomattavasti.

miksi juuri nyt

Jo aiemmin Elsa haki kiinteistöhuol-
tajaksi, mutta tuolloin esteeksi muo-
dostui ajokortittomuus. Nyt on kortti 
hallussa ja nopeasti melko yllättäen-
kin uusi työpaikka löytyi kiinteistö-
huollosta.

Ajatusta lähdöstä kypsyttivät työn 

muuttuminen fyysisesti jopa mah-
dottomaksi ja yleinen sekoilu kahden 
työnantajan sääntöviidakossa työs-
kentelyssä.

Vaikka pitkiin päiviin ei sinänsä 
SOLillakaan pakoteta, niin Elsan 
kommentit suuren työtaakan alta 
kuulostavat hyvin tutuilta Postilla 
työskenteleville. Jokainen työpäivä 
alkoi venymään 9 – 10 tuntiin, jää-
mät piti itse hoitaa, koska muuten 
vahinko vain jatkoi kiertämistään 
eikä asiakas saanut postejaan.

Reitit ovat ylipitkiä eikä reittimuu-
tosten tekeminen edisty mitenkään. 
Tämä ei yllätä, eiväthän postilaiset-
kaan ole saaneet rakentavaa yhte-
ydenpitoa reittisuunnitteluun. Eikä 

TAkAovi PYÖrii

moNiN eri TAvoiN

P

Ja OSaaMISTa LÄHTEE
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Vasemmalla: Skootterista tuli mieluinen työväline. Oikealla: Hyvillä mielin kohti uusien asioiden oppimista.

suinkaan SOLilaisillekaan lähetyk-
set tule siten, että ne vain noste-
taan kulkuvälineeseen ja lähdetään 
reiteille. 

Kaikenlainen säätäminen avainten, 
kulkuvälineiden ja varusteiden kans-
sa vie paljon voimia. Henkilöstöä 
vaihtuu tiuhaan ja jatkuva perehdyt-
täminen väsyttää entisestään. Aivan 
samat ongelmat vaivaavat sekä pos-
tilaisia että alihankinta- ja vuokra-
työntekijöitä.

eri työehdot

Omalla postiurallaan Elsaa ei niin-
kään enää haitannut se, että Postissa 
ja SOLissa noudatetaan eri työeh-
tosopimusta. Elsan mielestä tilanne 
hänen kohdallaan tuskin olisi ollut 
sen ruusuisempi, jos työnantaja olisi 
ollut Posti. Pikemminkin hän oli alka-
nut löytämään hyviä puolia SOL-
työnantajasta. Esimerkiksi työaikaan 

ja ylitöihin vaikuttamisen hän koki 
vapaampana kuin mitä hän postilai-
silla huomioi.

Elsalle kertyi hyvä tietotaito niin 
reiteistä kuin kulkuvälineistäkin. Eipä 
ihme, että hän alkoi tekemään työn-
johdollisiakin tehtäviä, mikä näkyi 
palkassa. Vastuun kannon myötä 
työnkuvakin monipuolistui.

Postia jakaessaan Elsa oli ammatti-
liitto PAUn jäsen ja hän kävi liiton 
koulutuksessa. PAUn kautta Elsa sai 
selvitettyä työelämän ja työehtojen 
sekamelskaa kahden työnantajan 
vaikutuspiirissä. Kertomansa mukaan 
kaikesta liitosta opitusta oli todellis-
ta hyötyä uutta työsopimusta solmit-
taessa tulevan työnantajan kanssa.

uutta kohti

Elsa pitää ulkotöistä, joten postin-
jako on ollut ihan kivaa hommaa 

yleensä. Erityisen tykästynyt Elsa oli 
skootteriin työvälineenä. Vaihtelevat 
säät alkoivat haittaamaan vasta, kun  
päivät alkoivat venymään liian pit-
kiksi. Jakelutyö todella valoi myös 
uskoa omaan fyysiseen selviytymi-
seen ja samalla oppi tunnistamaan 
omat rajansa, kun 10 tuntia lumessa 
taivalsi.  

Ja tätä kaikkea ihanuuttahan tehtiin 
hyvällä porukalla. Vuoropäivämallin 
myötä yhteistyö postilaisten kans-
sa tiivistyi, kun kahden työnantajan 
työväki alkoi jakamaan keskenään 
vuoropäivin samoja alueita. Samassa 
veneessä oltiin.

Työpaikan vaihtaminen voi joillekin 
tuntua työläältä, mutta Elsasta on 
kiva lähteä kohti uutta ja uusia asioi-
ta oppimaan.

teksti ja kuvat Riitta Sievilä



ärkeintä nuorelle on nähdä, 
miten työtä tehdään, mitä 
koulutusta työn tekeminen 
vaatii vai vaatiiko, millai-

set työolosuhteet ovat ja millaisia 
erilaisia työtehtäviä on olemassa. Jo 
alkumetreillä on hyvä tutustua työ-
elämän perusasioihin. 

perehdytys on kaiken a ja o

Liian moni asia jää perehdyttämättä 
nuorelle hänen tullessa ensimmäi-
seen työpaikkaansa. Erityisesti työn-
tekijän oikeudet jäävät kertomatta, 
mutta velvollisuudet useimmiten 
muistetaan kertoa. Turvallisuus, 
oikeudet, velvollisuudet ja työehdot 
ovat yhtä tärkeitä kaikki ja niistä syn-
tyy kokonaisuus, jonka avulla työnte-
kijä osaa ja pystyy toimimaan työs-

sään hyvin. Työolosuhteiden polke-
minen vastaavasti heikentää työssä 
toimimista, viihtyvyyttä ja pysyvyyttä. 

Lapseni oli 8. luokan keväällä ensim-
mäisen kerran tutustumassa työelä-
mään kaupassa kolme päivää ja teki 
ensisijaisesti hyllytystä. Nyt 9. luo-
kalla tutustumista on viikko sekä 
syksyllä että keväällä. 

tutustumista postin eri toimintoihin

Tapaturmasta johtuen käsin tehtävää 
työtä hän ei nyt pystynyt tekemään. 
Meillä oli kuitenkin mahdollisuus 
järjestää työelämään tutustuminen 
sanan nimenomaisessa merkitykses-
sä. Isossa yrityksessä kuten Posti, on 
monia erilaisia työtehtäviä. Kävimme 
tutustumassa Vantaan logistiikka-
keskuksen pakettilajitteluun, kurk-
kasimme Transvalin varastoa, PKS-
rahtiterminaalissa saimme esittely-
kierroksen, kävimme jakelutoimipai-
koissa ja Pasilan postikeskuksessa. 
Kierroksilla käytiin läpi, kuinka eri-
laiset tuotteet, paketit, rahti ja kirjeet 
päätyvät lähettäjältä vastaanottajalle 
ja kuinka moninaisia tehtäviä lähet-
tämisen ja saapumisen välillä on. 

Tutustuimme myös AY-toimintaan. 
PKS-terminaalissa oli käynnissä 
luottamusmiesvaali, jossa työelä-
mään tutustujamme toimi vaalivir-
kailijana. Ainakin tässä tapauksessa 

T
peruskoulun yläasteen 
oppilaat aloittavat työ-
elämään tutustumisen, 
joka tarkoittaa sitä, että 
oppilas menee oikeaan 
työpaikkaan tutustu-
maan ja tekemään pie-
nimuotoista työtä.
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TeT
TYöELÄMÄÄn TUTUSTUMInEn

Sivu 22: Uurnavaalissa tehtävä-
nä oli leimata äänestysliput.

Sivu 23: Yli 80 % kotimaan 
paketeista kulkee logistiikkakes-
kuksen kautta.



sanat luottamusmies, edunvalvonta 
ja ammattiliitto tulivat tutuiksi, joten 
tulevaisuudessa näiden sanojen ei 
tulisi olla vieraita.

ajatuksia työelämään tutustumisesta

Ennen työelämään tutustumista nuo-
rella ei ollut mielessä, mitä isona 
voisi tehdä. Teknologia-ala voisi 
olla sellainen, joka kiinnostaisi. TET-
viikko Postissa vastasi jonkin verran 
odotuksia, ei ollut missään muodos-
sa pettymys, päinvastoin oli mukava 
tutustua moniin eri tehtäviin.

Eniten nuorta yllätti, miten laaja 
Posti on ja kuinka paljon erilaisia 
tehtäviä siellä on. Hän oli luullut 
Postin vain jakavan kirjeitä ja lehtiä. 
Kaikkein eniten kiinnostusta herätti 
trukeilla tehtävä työ. Trukit kun ovat 
vähän kuin isojen miesten leikkikalu-
ja. Tämä olisi työtä, jota voisi tulevai-
suudessa ainakin alkuun tehdä. Ehkä 
kolmen vuoden päästä tämä nuori 
ottaa yhteyttä PKS-terminaaliin ja 
kyselee kesätöitä. 

Myös vaalivirkailijana toimimisen, jos 
se olisi oikea ammatti, voisi kuvitel-
la mieluisaksi. Kyseessä olisi luotta-
mustehtävä, saisi tietää salaisuuksia, 
joita ei voi kertoa eteenpäin.

Parhaiten nuorelle jäi mieleen logis-
tiikkakeskuksen vaikeasti käsiteltävät 
isot paketit sekä Transvalin varasto, 
joka oli huomattavasti isompi kuin 
mitä oli varastojen kuvitellut olevan.

turvallisuus

Turvallisuudesta tutustujalle jäi mie-
leen turvajalkineet, suojaliivi sekä 
Transvalin varastossa nähty huoju-
va trukkikuljetus. Trukin kyydissä oli 
pesukone ja sen päällä vielä korkea 
jääkaappi, joka huojui niin, että tun-
tui kuin se tipahtaisi kyydistä ihan 
kohta. Kuormasta ei pystynyt näke-
mään, miten se oli sidottu. 

PKS-terminaalissa turvallisuusasi-
at vaikuttivat näkyvän parhaiten. 
Siellä oli selvästi merkittyinä paikat, 
missä sai kulkea. Työntekijät näkyi-
vät hyvin, kun heillä oli oranssit 
vaatteet päällään.

mitä tulevaisuudessa

Kysyttäessä, minkä tehtävän ottai-
si vastaan Postissa, jos saisi itse 
valita, olisi toimitusjohtajan paikka 
valinnan kohde, koska siinä on hyvä 
palkka. Pohdittaessa, millainen kou-
lutus tehtävään vaaditaan, oli selvää, 

että lukio pitäisi käydä ja jotain jat-
ko-opintoja myös. Pelkkä peruskou-
lu ei riittäisi, eikä myöskään pelkkä 
ammatillinen koulutus.

Vaikka tämä työelämään tutustumi-
nen oli mukava ja hyvä, ei se vielä 
avannut ajatusta siitä, mitä nuori 
peruskoulun jälkeen lähtisi opiske-
lemaan. Jos muuta ei keksi, voisi 
mennä lukioon vielä miettimään 
tulevaisuuttaan.

Työtehtävissä, joihin tutustuimme, 
kouluaineista matematiikka olisi 
nuoren mielestä hyödyllistä ja kie-
litaito olisi ehdottomasti plussaa. 
Yhteiskuntaopista on saanut jonkin 
verran käsitystä yleisistä asioista, 
joita selvästi pystyy hyödyntämään 
työelämässäkin. Tälle TET-viikolle 
nuori antaa kouluarvosanan 9.

työelämän ympyrä

Itselleni mieleenpainuva tapahtuma 
oli logistiikkakeskuksessa. Paikalla 
oli kohta työelämänsä ja uran-
sa aloittava nuori sekä parhaillaan 
työelämästään ja urastaan eläköity-
vä henkilö. Voisi todeta työelämän 
ympyrän sulkeutuneen ja aloittavan 
uuden kulkemisen.

Kiitokset Juhani, Jarmo, Anna ja 
Marjo, että saimme mahdollisuuden 
tutustua näin moninaisesti Postin 
eri tehtäviin. Kiitos myös Aleksi, Jyrki, 
Maarit, Riitta ja Sari mukavasta, osaa-
vasta ja ammattitaitoisesta perehdy-
tyksestä erilaisiin työtehtäviin.

teksti ja kuvat Satu Ollikainen

Parhaiten nuorelle 
jäi mieleen logistiik-
kakeskuksen
vaikeasti käsiteltä-
vät isot paketit.
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aVoiN kirje
työNaNtajalle
esitämme huolemme postinjakelun toimivuudesta, työvoiman saata-
vuudesta ja tulevaisuudesta. koemme,että työnantaja ei ole ottanut 
huomioon asioita, joita olemme yrittäneet tuoda esiin ja jotka näke-
myksemme mukaan johtavat jatkuviin ja kasvaviin ongelmiin pääkau-
punkiseudun jakelussa.

AUn Helsingin osastoon ovat järjestäytyneet pääasiassa pää-
kaupunkiseudun perusjakelun postinjakajat. Alue on Postille 
merkittävä sekä taloudellisesti että postinsaajien ja työnteki-
jöiden määrän suhteen. Koko väestöstä noin 20 %, 1,2 miljoo-

naa, asuu alueella Helsinki, Espoo ja Vantaa. Vertailun vuoksi mainitta-
koon, että alueella Turku ympäristöineen asukkaita on noin 380 000, 
5,5 % koko väestöstä.

Pääkaupunkiseudulla jaettava posti valmistuu jaettavaksi aikataululli-
sesti viimeisimpänä. Tätä perustellaan kuljetusmatkoilla, mutta onko jär-
kevää matka-aikojen vuoksi priorisoida taloudellisesti merkittävin alue 
valmistuvaksi viimeisimpänä? Kun lajitteluprosessissa sattuu ongelmia, 
kertautuvat viivästykset ja laatuongelmat erityisesti pääkaupunkiseudul-
la ja varsinkin Helsingissä.

työntekijä

Aikataulusta johtuen pääkaupunkiseudun jakajien työaika alkaa huomat-
tavan myöhään, jopa puolilta päivin, kestäen myöhäiseen iltaan. Tämä ei 
ole mielekästä, houkuttelevaa eikä sitouttavaa. Pääkaupunkiseudulla on 
tarjolla paljon niin sanotusti samanarvoista työtä, jossa työolosuhteet 
ovat houkuttelevampia.
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Työvoiman vaihtuvuus on niin suurta, 
että alueella ei ole mitään tarvetta 
kikkailla työsuhteiden laadussa eikä 
työssäkäyntialueessa. Työsuhteet on 
sovittava toistaiseksi voimassa olevik-
si ja kokoaikaisiksi. Myös osa-aikaisia 
työsuhteita tarvitaan, mutta osa-aikai-
suuden on perustuttava ensisijaisesti 
työntekijän omaan tahtoon.

Työolojen kurjistuminen ja kustan-
nuksiltaan suuri henkilöstön vaihtu-
vuus ovat hävittäneet työpaikoilta 
yhteisöllisyyden. Työkaveria ei tun-
nisteta edes nimeltä.

asiakas

Näkemyksemme mukaan asiakkail-
la ei ole enää liki minkäänlaista 
luottamusta printtipostin jakelun 
toimivuuteen. Tämä on luettavissa 
somekanavista ja lehdistä, kuultavis-
sa tuttavien keskusteluista ja koettu 
uhkaavina tilanteina jakajien päivit-
täisessä työssä. Postin asiakaspal-
velun viralliset mittarit eivät anna 
todellista kuvaa tilanteesta.

Laskut, kirjeet, lehdet, kutsut ja onnit-
telukortit saapuvat viivästyneinä tai 

väärään osoitteeseen, jos saapuvat 
lainkaan. Tästä aiheutuu yrityksille, 
yhdistyksille ja yksityisasiakkaille 
ylimääräisiä kustannuksia, turhaa 
vaivaa ja harmia, jotka johtavat tila-
uksien perumiseen, muiden operaat-
torien käyttöön ja ylipäätään kiihdyt-
tävät printtipostin vähenemistä. 

priimaa seuraavalle

Postikeskuksen jakeluihin tuottama 
materiaali ei ole lähellekään sitä 
tasoa, mitä on suunniteltu. Jakeluihin 
lähetykset tulevat useissa nipuissa 
ja osittain myös lajittelemattomina. 
Niput ovat rullakoissa sikin sokin, ei 
reiteittäin, joka aiheuttaa jakelun-
lähtöpaikoissa huomattavan määrän 
ylimääräistä työtä.

Esimerkiksi Kirkko ja kaupunki sekä 
Yhteishyvä tulevat lähtöpisteisiin 
jakelujärjestyksessä, mutta osa nipuis-
ta tulee avata lähtöpisteessä ja ohjata 
lehdet oikeille reiteille. Lähetykset, 
joita ei ole lajiteltu aikapulan, työvoi-
mapulan, ohittavuuden tai myöhäisen 
Postiin jätön vuoksi, joudutaan lajitte-
lemaan lähtöpisteissä.

Esityössä käsin tehdyt manuniput ovat 
tällä hetkellä ala-arvoisella tasolla. 
Myös konelajitelluissa nipuissa on 
paljon virheitä. Lähetykset kiertävät 
kehää jakelun ja lajittelun välillä ja 
viivästyvät entisestään. Suurimpina 
ongelmina ovat yrityspostit ja niin 
sanotut rinnakkaisosoitteet.

arvostus

Työnantaja ei ole laskelmissaan mil-
lään tavalla huomioinut, että suun-
nitelmista poiketen lähetyksiä onkin 
lajiteltava lähtöpisteissä, joissa ei 
ole minkäänlaisia edellytyksiä tehdä 
lajittelutyötä. Ei ole pöytiä, hylly-
jä, tuoleja, jakelujärjestyslistoja eikä 
edes tarpeeksi tilaa työn tekemiseen. 

Työnantaja ei ole millään tavalla 
oma-aloitteisesti alkanut korjaa-
maan mainittuja puutteita.

Pahimmillaan jakelunlähtöpisteistä 
puuttuvat edellytykset tauon pitä-
miseen ja vaatteiden vaihtamiseen. 
Juokseva vesi saattaa tulla vain 
WC-tiloista, astioita ei voida tiskata 
ja on siirrytty kertakäyttöastioihin.

edistyksellisyys

Keskittämisten ja jakelumallien muu-
tosten yhteydessä on keskusteltu työn 
kierrosta ja työyhdistelmistä, joissa 
yksittäisellä työntekijällä on mah-
dollisuus tehdä sekä sisä- että ulko-
työtä. Valitettavasti tämä on jäänyt 
Helsingissä täysin tekemättä. Espoossa 
työn kiertoa on, mutta ei riittävästi.

Tärkeää ja edistyksellistä työtä teke-
vän Muutosyksikön tarjoamat mah-
dollisuudet eivät ratkaise haasteita, 
jotka tulee hoitaa itse postipalvelu-
jen sisällä.

Pelkkä ulkotyön tekeminen sopii vain 
harvoille. Tules-vaivat lisääntyvät ja 
pitkittyvät, niiden ilmaantuminen 
jopa nopeutuu. Jo nyt on käyty työ-
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terveysneuvotteluja, joista voi päätellä kärjistyneen tilan-
teen johtuvan pelkästä ulkotyön tekemisestä. 

Pelkän lajittelunkaan yksitoikkoisuutta ei tule vähätellä. 
Helsingin postikeskukseen on siirtynyt aiemmin jakelussa 
työskennelleitä henkilöitä, jotka pystyisivät tekemään, ja 
osa jopa haluaisi tehdä, sekä lajittelua että jakelua. Miten 
tämän järjestäminen voi olla niin vaikeaa?

luotettavaa ja kannattavaa?

Pelkkä ulkona tehtävä fyysisesti raskas työ säiden armoil-
la ei houkuta eikä sitouta. Henkilöstöpulassa yritetään 
turvautua alihankintaan ja vuokratyöhön. Alati vaihtuva 
henkilöstö ja osaamattomuus näkyvät laadussa. Jakamatta 
jääneet postit siirtyvät seuraaville päiville nostaen jaetta-
vat nippumäärät täysin mahdottomiksi.

Jakelun ja lajittelun, sekä kyseisiä töitä tehneen henkilöstön, 
eriyttäminen on aiheuttanut kaiken tietotaidon hukkaan heit-
tämisen. Jakelun ja lajittelun välillä tieto ei liiku tarvittavalla 
tasolla. Tieto ei kulje edes työyhteisöjen sisällä.

Reittisuunnittelu tulee jakelutyötä tekeville ylhäältä päin 
annettuna. Suunnitelmia, joista jakajat ovat eri mieltä, ei 

perustella asiallisesti eikä riittävästi. Turhien kulkemisten 
takia jakelutyö on tehotonta.

turvallisuus ja vastuu

Työn keventämiseksi ja tules-vaivojen ennaltaehkäise-
miseksi jakelukärryihin on saatavilla seisomalauta. 
Onko tämän saatavuutta rajoitettu hinnan perusteella? 
Onko kaikilla jakajilla mahdollisuus saada tarvittava 
työvaatetus?

Pyörien korjausta ja huoltoa harjoittavan yrityksen työn 
jälkeä ei seurata. Autojen korjaukset ja huol-
lot kestävät kohtuuttoman kauan. Henkilöstö 
tekee työtään hengenvaarallisilla kulkuväli-
neillä.

Paikallisella työnjohdolla ei tunnu ole-
van päätösvaltaa eikä uskallusta tehdä 
työntekijöitä hyödyttäviä ratkaisuja 
työpaikkatasolla.

Viimeisimmäksi kysymykseksi jää: 
Kuka jakaa postit talvella?

Helsingin osaston toimikunta ja edunvalvojien tilaisuudessa 8.10.2022 paikalla olleet:

satu ollikainen
puheenjohtaja
valtakunnallinen PLM

riitta sievilä 
sihteeri
alueellinen PLM

seppo airaksinen
toimikunnan jäsen
työsuojeluvaltuutettu

jarmo pakkanen
varapuheenjohtaja
luottamusmies HKI

juhani rajala
toimikunnan jäsen 
työsuojeluasiamies HKI

jukka haili
toimikunnan jäsen
varaluottamusmies HKI

juha raussi
postityöntekijä
luottamusmies HKI

jaana lappalainen
postityöntekijä
luottamusmies Vantaa

jaana Viitaniemi
toimikunnan jäsen
alueellinen vara PLM
työsuojeluasiamies Knummi

sari kolehmainen
toimikunnan jäsen
1.varatyösuojeluvaltuutettu
työsuojeluasiamies

pertti pohjanvuori
toimikunnan jäsen 
luottamusmies HKI

timo Väisänen
toimikunnan jäsen
varaluottamusmies HKI
työsuojeluasiamies

kaisa ruuskanen
postityöntekijä
varaluottamusmies Vantaa

linda lundström 
postityöntekijä
luottamusmies HKI

jere mäkinen
postityöntekijä
luottamusmies Espoo
työsuojeluasiamies

petrus perovuo
postityöntekijä
varaluottamusmies, HKI
työpaikkakouluttaja



uosi 2022 on ollut vaa-
tiva asiakkaillemme 
ja meille postilaisille. 
Koronapandemian vai-
kutukset tuntuvat yhä, 

ja Ukrainan sodan myötä alkoivat 
uudet ongelmat, jotka heijastuvat 
Suomen talouteen muun muassa 
korkeana inflaationa, ja kaikki tämä 
vaikuttaa asiakkaidemme ostovoi-
maan. Paperisen postin lajitteluun 
liittyvät teknologiamuutokset eivät 
myöskään onnistuneet suunnitellulla 
tavalla, vaan näkyivät pitkittyneinä 
häiriöinä asiakkaillemme ja tekivät 
jakelutyöstä raskaampaa. Lisäksi 
pääkaupunkiseudulla on jo pidem-
pään ollut palvelualojen työvoiman 
saatavuudessa ongelmia.

”Toimintaympäristöstä tuleviin isoihin 
asioihin emme voi paljon vaikuttaa, 
siksi keskitymme tekemään paran-
nuksia Postin sisällä. On erittäin hyvä, 
että olemme saaneet henkilöstöltä 
suoraa ja rakentavaa palautetta, jotta 
voimme yhdessä hakea ratkaisuja 
ongelmiin. Teemme tiivistä yhteistyö-
tä ja seuraamme muutosten toteutu-
mista yhdessä henkilöstön edustajien 
kanssa”, sanoo Postipalveluiden hen-
kilöstöjohtaja Maija Kaski.

parannuksia työolosuhteisiin jakelun 
lähtöpisteissä

Osassa jakelun lähtöpisteissä työ-
tilojen kunto ja käytettävyys eivät 
ole riittävän hyvällä tasolla. Tiloihin 
tehdään paraikaa katsastuksia ja 
tarvittavat työvälineet hankitaan tai 
vanhentuneet vaihdetaan vaiheittain. 

”Ensimmäiset muutokset on saatu 
jo tehtyä esimerkiksi Helsingin 
Puistolassa ja Arkadiankadulla, joi-
hin on hankittu muun muassa uusia 
pöytiä ja tuoleja. Tarvittaessa nii-
hin tehdään myös muita muutoksia. 
Tulossa on myös sähkökäyttöisten 
jakelukärryjen seisomalautoja ja 
autokalustoa uusitaan Postin puh-
taan kuljetuskaluston tiekartan aika-
taulussa”, kertoo pääkaupunkisedun 
jakeluista vastaava Timo Honkasalo.

tavoitteena on tehdä sujuvampia 
muutoksia 

Toimintaamme vaikuttavat markki-
namuutos, asiakkaidemme aiempaa 
nopeammin ja laajemmin muuttuvat 
tarpeet, uusi teknologia ja tulossa 
oleva uusi Postilaki. 

Tuotannon prosesseissa, tuotteis-
samme ja palveluissamme tehdään 
jatkossakin muutoksia. Teemme 
ensimmäiseksi vaikutusarvioinnin, 
jossa huomioimme myös muutoksen 
mahdolliset vaikutukset henkilöstön 
työhön ja asiakkaisiin. Selkeä vies-
tintä ja tiivis yhteydenpito sekä asi-
akkaiden että henkilöstön kanssa on 
nykypäivänä edellytys ja tärkeä osa 
onnistunutta muutosta.

”Olemme lisänneet vuorovaikutusta 
ja yhteistyötä lajittelun ja jakelun 
välillä sekä tuotannon ja asiakas-
vastaavien kanssa. Meillä on esi-
merkiksi tuotannossa joka aamu 
yhteispalaveri, jotta saamme yhtei-
sen tilannekuvan jokaisesta päiväs-
tä”, kertoo Timo Honkasalo.

v

teksti Ulla Parviainen
kuva Petteri Vankka

Pääkaupunki-
seudun
printtijakelun
epäkohtia
korjataan.

Keskustelua ja korjaustarpeiden 
kartoittamista HKI kympissä 
Arkadiankadulla. Pöydän ääressä 
kirjurina toimii Timo Honkasalo.
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PosTi vAsTAA:

JA NiiHiN reAGoiDAAN

HEnKILöSTön HUOLIa On KUULTU



ANsioPÄivÄrAHAN LisÄPÄivÄT 

POISTUvaT aSTEITTaIn
kuLJeTusALAN TYÖTTÖmYYskAssA

Eläkeikää lähestyvillä päivärahansaajilla on ollut 
mahdollisuus päästä niin kutsuttuun eläkeput-
keen eli ansiopäivärahan lisäpäiville, jolloin päi-
värahaa on voitu maksaa enimmäismaksuajan 

estämättä. Lisäpäiviä on voitu maksaa siihen saakka, kun-
nes päivärahansaajan eläkeikä täyttyy, kuitenkin enintään 
sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 
vuotta. Lisäpäivien maksaminen on edellyttänyt syntymä-
vuodesta riippuen 61–62 vuoden ikää sekä viiden vuoden 
työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana.

Lisäpäivien ikäraja nousee vuonna 1963 syntyneistä alka-
en ja poistuu kokonaan 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. 
Uudistus vaikuttaa päivärahaoikeuteen vuodesta 2025 
alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet täyttävät 62 vuotta, 
joka on lisäpäivien nykyinen ikäraja. Lisäpäivien maksa-
minen päättyy kokonaan vuonna 2030 kaikilta ikäluokilta. 

uusi muutosturvamalli 

Lisäpäiväoikeuden poistuessa luodaan uusi muutosturvako-
konaisuus 55 vuotta täyttäneille. Sen avulla tuetaan henkilöi-
tä, joiden työsuhde päättyy irtisanomiseen ennen eläkeikää.

Muutosturvakokonaisuus otetaan käyttöön vuoden 2023 
alussa ja se koskee 55 vuotta täyttäneitä. Kokonaisuus 
takaa työnhakijalle oikeuden muutosturvarahaan, vapaa-
ehtoiseen koulutukseen ja viisi päivää tavallista pidem-
pään työllistymisvapaaseen. 

Jotta henkilö kuuluisi muutosturvan piiriin, tulee seuraa-
vien edellytysten täyttyä:

• irtisanomisen syynä ovat tuotannolliset ja taloudelli-
set syyt 1.1.2023 tai sen jälkeen

• henkilö on täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen men-
nessä

• henkilö on irtisanomiseen mennessä ollut saman työ-
antajan palveluksessa vähintään 5 vuotta

• henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon 60 
päivän kuluessa irtisanomisesta

Jos irtisanomisaika on pitkä, on huomioitava, että 
TE-toimistoon tulee ilmoittautua jo ennen työttömyy-
den alkua.

muutosturvaraha

Muutosturvarahaa, joka vastaa yhden kuukauden palkkaa, 
haetaan omasta työttömyyskassasta. Siihen on oikeus, 
vaikka jäsenyys- tai työssäoloehto eivät vielä olisi täyt-
tyneet, eli jäsenyys työttömyyskassassa voi olla alkanut 
juuri ennen irtisanomista. Muutosturvarahan maksaminen 
ei edellytä ansiopäivärahaoikeutta eikä vaikuta mah-
dolliseen työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin paitsi 
toimeentulotukeen. 

Muutosturvarahan saaminen ei edellytä työttömyyttä, 
vaan sitä voidaan maksaa siitä huolimatta, että henkilö 
työllistyisi välittömästi uudelle työantajalle.

muutosturvakoulutus

Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-
keskus. Koulutus on kestoltaan enintään 6 kuukautta ja 
sen arvo vastaa kahden kuukauden palkkaa. Koulutukseen 
osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä 
ilman työttömyysturvaan kohdistuvia sanktioita.

Sara Malinen, Kuljetusalan Työttömyyskassa

e
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uistelmia 45 vuoden ja viiden kuukauden 
ajalta. Useammasta jakelutoimipaikasta 
Postissa. Tässä osassa kerron toimipaikois-
ta, joissa työskentelin ja muutoksista, joita 

kyseisissä paikoissa kohtasin.

hki 53

Ollessani Hakaniemessä kesät 1973 – 1975, suurin muu-
tos tapahtui, kun iltakanto lopetettiin ja siirryttiin yhteen 
kantoon. Tämän seurauksena piirit luonnollisesti kasvoi-
vat. Kesät olin samassa piirissä, johon aluksi kuuluivat 
Eläintarhan ja Linnunlaulun huvilat, Kaupunginteatteri, 
Ensi linja ja osa Toista linjaa, jossa oli muun muassa 
Kuntatalo, vaatturi- ja Maalariammattikoulu sekä ham-
masteknikkokoulu. Iltakannon loputtua piiriin lisättiin 
Alppikatu 3. Tuohon aikaan oli piirikirjat, C 5-kokoiset 
kansioit, joihin merkinnät muutoksista tehtiin lyijykynällä.

hki 18

Ruoholahden toimipaikassa 1976 – 1982 käytössä olivat 
edelleen puuhyllyt eikä jakelukärryistä ollut tietoakaan. 
Piirikimput sidottiin paksulla narulla ja punttilaatikoita 
oli taloyhtiöiden pihoilla. Jotkut kauppaliikkeet myös toi-
mivat punttipaikkoina. Jakajien työtilat ja postilokerot oli-
vat osoitteessa Lönnrotinkatu 27. 80-luvun alussa saimme 
uudet tilat Meri-Kampin korttelista, Ruoholahdenkatu 26 
- Köydenpunojankatu 8.

hki 10

Työskennellessäni Helsinki kympissä Postitalossa vuosina 
1982 - 2010, muutoksia tapahtui paljon. Jakajat saivat 
muun muassa jakelukärryt ja uudet remmit, joilla puntit 
sidottiin. Punttilaatikoitakin oli eri mallisia. 90-luvun 
alussa lajitteluhyllyt uusittiin ja puuhyllyjen tilalle tulivat 
”kylmät” metallihyllyt. Uusissakin hyllyissä oli niin sano-
tut kampalokerikot, joihin oli tarkoitus lajitella C 6-kokoi-
set kirjeet ja postikortit. Lokerikoita ei kuitenkaan juuri 
kukaan enää käyttänyt, koska suurin osa kirjeistä, kuten 
laskut, alkoivat tulla C 5-kokoisina. 

80-luvun alussa olimme Postitalon ensimmäisessä ker-

MESTaRIn
muisTeLmiA

osA koLme

roksessa. Piirejä oli tuolloin keskustassa 16 ja lännen 
puolella Etu-Töölössä 23. 90-luvulla jakelu muutti raken-
nuksen toiseen kerrokseen ja 2000-luvun alussa ABC-
hyllylajittelun myötä takaisin ensimmäiseen kerrokseen. 
90-luvulla jakajat saivat lukittavat jakelukärryt.

hki 33

Munkkiniemen toimipaikassa, Laajalahdentie 20, olin vain 
jonkin aikaa keväällä 2010, kunnes kesäkuussa esihenkilö 
soitti ja pyysi tulemaan takaisin. Tilanne oli sellainen, 
että Rakuunantien kesätyöntekijää ei voinut vielä laittaa 
yksin reitille eikä ollut ketään muuta kuin minä, joka osasi 
kyseisen reitin. Jaoimme piirin siten, että kesätyöntekijä 
jakoi joka toisen rapun ja minä vastaavasti joka toisen. 
Ehdimme tehdä työt työajan puitteissa ja pidimme jopa 
lakisääteisen tauon. Tässä yhteydessä sanon sen tosiasian, 
että suurin osa piireistä Munkkiniemessä ja keskustassa 
olivat sellaisia, että niistä ei selvinnyt työajan puitteissa. 
Samoin oli varmasti myös muualla.

pok pallohalli ja käpylä

Kesällä 2010 Postikeskuksen Pallohallista jaettiin posti-
numerot 62, 63, 66, 67 ja 69. Tällöin toimenkuvaani kuului 
muun muassa reittien kasausta ja osoiteselvitystä.

Syksystä 2010 työskentelin Käpylän toimipaikassa, 
Kullervonkatu 18, samassa rakennuksessa, jossa aikoi-
naan oli Posti- ja Teleopisto. Rakennus purettiin vuonna 
2015, jolloin työpaikka muutti Park Hotellin taloon, 
Kullervonkatu 20, josta vuonna 2019 tapahtui muutto 
Postikeskuksen Pallohalliin. 

Pallohallissa jakelun esityöhön tuli CAMS-lajittelu, code 
aided manual sorting, vuonna 2020. CAMS on mielestäni 
turhin keksintö työhistoriani aikana. Uudistus, jossa ei ole 
”päätä eikä häntää”. 

Tänä päivänä homma tuntuu olevan muutenkin aivan 
sekaisin. Työntekijöitä tulee ja menee – ovi käy kuin pant-
tilainakonttorin ovi lauantaisin.

Kirjoittaja on jo eläkkeellä oleva postityöntekijä tero koski.                            

m
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Piirtänyt: Matti Saine.

PosTeLJooNi  
PaRTanEn

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Helsingin osasto  •  31




