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Joulu joulu tullut on…

Pääkirjoitus – Vesa Rantanen

On taas se aika vuodesta, kun on tullut aika 
istahtaa alas ja rauhoittua joulun viettoon. 
Lukiessanne tätä jouluhässäkkä niin töissä 
kuin toivottavasti kotonakin alkaa olla ohi. 
Joulukortteja on laitettu matkaan, ja nyt nii-
tä on tullut jo itsellekin. Oli mukava lukea 
tutkimustulosta, jonka mukaan perinteinen 
pahvinen joulukortti koetaan edelleen säh-
köistä viestiä koskettavammaksi. Arkivies-
tinnässä taistelu on taidettu jo sähköpostille 
ja facebookille hävitä, mutta joulukortti sen-
tään vielä pärjäilee.

Olen tähän joulunumeroon pyrkinyt aina 
tuomaan esille pitkien pyhien suoman mah-
dollisuuden oman itsen hemmotteluun ja 
työn oravanpyörästä irrottautumiseen. Niin 
nytkin. Kulttuuripersoona, kansanedustaja 
jne. Jörn Donner tapasi taannoin tv-mainok-
sessa muistuttaa siitä, että lukeminen kan-
nattaa aina. Olen täysin samaa mieltä. Mi-
kä sen hienompaa talon jouluna hiljennyttyä 
kuin ottaa hyvä kirja, tapauskohtaisesti vä-
hän tummaa suklaata tai portviiniä (no, tot-
ta puhuen itse otan molempia) ulottuville ja 
rauhoittua lukemaan. Siitä huolimatta, että 
olen nyt reilun pari vuotta aktiivisesti opis-
kelleena lukenut kasapäin kirjoja, aion tehdä 
näin tänäkin jouluna. En silti tuomitse sitä-
kään teistä, joka jättää tuosta yhdistelmästä 
sen kirjan hyllyyn. Jokainenhan meistä on it-
se oman onnensa seppä, ja tietää parhaiten 
mikä työstressin hoitoon tepsii.

Opintoni ovat nyt loppusuoralla, ja töihin-
paluu häämöttää heti vuoden vaihduttua. 
Olo on vähän kuin uuteen paikkaan tulijal-

la. Itella on ainakin tänä aikana muuttunut, 
ja voi olla että hieman olen itsekin. Päätök-
seni jäädä opintovapaalle oli mielestäni hy-
vä. Töissä käyden en olisi päässyt luvuissani 
näin pitkälle. Mitä opiskeluni sitten vaikuttaa 
työhöni, jää nähtäväksi. Ainakin lopputyöni 
koululle on vielä kesken, ja on vielä kevättal-
vellakin. En ole siitä kuitenkaan huolissani, 
sillä ainakin sen olen saanut palautettua mie-
leeni, että oppiminen on elinikäinen projekti. 
Jossain vaiheessa se oli päässyt vähän unoh-
tumaan, niin kuin paljon muutakin aikoinaan 
oppimaani. Pelottavan paljon oikeastaan. 

Opin siis, että pääkoppaa kannattaa rasit-
taa, siten se pysyy paremmassa kunnossa. 
Jouluna pidän kuitenkin lomaa, kuin kunnon 
koululainen ainakin. Viimeistä kertaa (tällä 
erää).

Rauhallista joulunaikaa

Vesa
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KYSY - VASTAA - IHMETTELE -ILMOITA -palsta 
laitetaan lehteen aina, jos palstalle joku haluaa kir-
joittaa! Kysymyksiä, viestejä tai ilmoitusasioita 
otetaan vastaan myös nimimerkillä.

Seuraavan lehden aineistopäivä:

Nro 1 10.2.2012 

Painos: 1040 kpl 
Tulostus: Jopimainos, Orimattila 
Taitto: Maarit Ovaska 
Aineistot: Tekstit Microsoft Word doc-, txt- tai 
 rtf-muodossa. 
 Kuvat: jpg-, tif tai eps-muodossa tai 
 originaali paperikuva. EI Wordiin 
 upotettuina.
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Pääluottamusmiehen palsta

Raamisopimus 
Pau sai neuvoteltua raamisopimuksen mu-
kaisen sopimuksen työnantajaliitto PALTA:
n kanssa 22.11. Meillä syksyn palkankoro-
tusten todettiin menevän raamin mukaisesti, 
joten raamin mukainen 150 € kertakorvaus 
maksetaan huhtikuun palkanmaksun yhtey-
dessä heille, joiden työsuhde on jatkunut yh-
denjaksoisesti 1.2.2012 eteenpäin. Sopimus 
on kaksivuotinen, ja palkankorotukset ovat 
ensimmäisenä vuotena 2,5 % ja toisena, jo-
ka alkaa 16.10.2012, 1,9 %. Sopimus päättyy 
31.10.2013.

Ensimmäisen vuoden korotukset vaikuttavat 
taulukkoon 1,6 %. Euromääräisiä lisiä koro-
tetaan 2,5 %. Työaikakorvausten korotukset 
tehtiin 11.10.2011 alkavan jakson alusta. 
31.12.2011 mennessä sovitaan lisäksi tuotta-
vuuserä 0,9% taulukkopalkkasummasta yri-
tys- ja palkkaliitekohtaisesti.

Tuottavuuserän 0,9 % myöhennys hyvite-
tään kertaeränä huhtikuun 2012 palkanmak-
sun yhteydessä. Kokoaikaiselle työntekijälle 
maksetaan kertakorvauksena 64 euroa. Osa-
aikaiselle työntekijälle, jonka työsopimuksen 
mukainen työaika on pienempi kuin työehto-
sopimuksen 5 §:n mukainen työaika, mutta 
kuitenkin vähintään puolet siitä, maksetaan 
kertakorvauksena 38 euroa. Muille osa-aikai-
selle työntekijöille maksetaan kertakorvauk-
sena 18 euroa.

Toisena vuonna taulukkopalkkoja korotetaan 
37€, ja vähintään 1,8%. Lisiä ja henkilökohtai-

sia osia korotetaan 1,9%. Toisen vuoden koro-
tukset ovat kustannusvaikutukseltaan raamin 
mukaisesti 1,9%.Tämä sekalinja (euroja ja 
prosentteja) valittiin, jotta pienemmät palkat 
korottuisivat enemmän. Noin 2500 € suurui-
sen palkan jälkeen tuottavat prosentit parem-
man korotuksen.

Raamisopimuksen keskeiset kohdat 
Sopimuskorotukset (palkankorotukset ja työ-
ehtojen muutosten kustannukset) ovat ensim-
mäisenä vuonna 2,4 prosenttia ja toisena 1,9 
prosenttia. 

Työntekijät saavat ensimmäisenä sopimus-
vuonna 150 euron kertakorvauksen. 

Työntekijät voivat osallistua vuosittain kol-
men päivän ajan osaamista lisäävään koulu-
tukseen. 

Isyysvapaa pitenee kahdella viikolla. Isyys-
vapaa voidaan käyttää joustavasti, kunnes 
lapsi täyttää kaksi vuotta. 

Työttömyyskorvauksia lykkäävä ns. loma-
korvauksen jaksotus poistetaan. 

Sovitellun työttömyyspäivärahan työaikaraja 
nostetaan 75 prosentista 80 prosenttiin. 

Pätkä- ja vuokratyöntekijöiden asemaa pa-
rannetaan.

Raamisopimukseen liittyy myös vuorottelu-
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vapaan korvauksen suuruus, joka on nyt enti-
sellään. Hallitus perui korvauksen pienennyk-
sen.

Raamisopimuksen kattavuus on historiallisen 
suuri 94 %, eli peräti n. 1,7 miljoonaa palkan-
saajaa. 

Kuljetusalan ammattiliiton perustamishanke
Otsikon mukaisesti ollaan suunnittelemas-
sa ja tutkimassa mahdollisuutta suureen yli 
100 000 työntekijän kuljetusliittoon. Mukana 
projektissa ovat Pau:n lisäksi Auto- ja Kulje-
tusalan työntekijäliitto AKT, Ilmailualan Unioni 
IAU, Suomen Merimies-Unioni SMU, Suomen 
Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ja Ve-
turimiesten liitto VML. Kyseiset liitot tekevät jo 
nyt jossain määrin yhteistyötä, ja lisäksi nä-
mä kaikki liitot sijaitsevat samassa osoittees-
sa Hakaniemessä. Syitä yhdentymiseen löytyy 
mm. meidän pienenevästä jäsenkannasta ja 
halusta jatkaa hyvää edunvalvontaa jatkossa-
kin. Lisäksi liiton painoarvo olisi yhdistettynä 
tyystin eri luokkaa.

Liittojen yhdentyminen toteutuu aikaisintaan 
vuonna 2014, johon mennessä kaikki selvityk-
set on saatu valmiiksi, ja liitot ovat käsitelleet 
yhdentymistä omissa päättävissä elimissään. 
Pau:n osalta tärkeäksi muodostuu vuoden 
2013 liittokokous, joka ottaa kantaa siihen, 
ollaanko mukana kuljetusliittohankkeessa vai 
jatketaanko omillamme. Asiasta päättävät liit-
tokokousedustajat on syytä varustaa runsaalla 
tiedolla tästä hankkeesta, ja sen syistä sekä 
seuraamuksista.  Lisää tietoa tästä hankkees-
ta löytyy Internetistä osoitteesta www.kulje-
tusliitot.fi Toivoisin, että kentälläkin keskustel-
taisiin, ja otettaisiin yhdentymiseen kantaa.

Työsuojeluvaltuutettu valittu
Etelä-Hämeen pono-alueelle 11-19 on työ-
suojeluvaltuutetuksi valittu Pertti Lehti. En-
simmäiseksi varavaltuutetuksi on valittu Antti 
Koskimäki, ja toiseksi varavaltuutetuksi Lea 
Siltanen. Toivotan valituille onnea ja menes-
tystä tehtävissään. Valittu työsuojeluvaltuutet-
tu aloittaa neuvottelut työsuojeluasiamiesten 
valinnoista. Työsuojeluasiamiehet tulee valita 
työpaikoille alkuvuonna 2012, joten seuraat-

han työpaikkasi ilmoitustaulua ja osallistut 
aktiivisesti. Vain valitusta ts-asiamiehestä on 
hyötyä työyhteisölle!

Postikilpailu
Esa Jakeluiden postilupa-anomus on saanut 
lisäaikaa. Lupa-anomus pitää käsitellä kol-
messa kuukaudessa, tarvittaessa anomuksen 
käsittelylle voidaan myöntää kolmen kuukau-
den lisäaika. Tätä lisäaikaa on nyt käytetty Esa 
Jakeluiden hakemuksen kohdalla. Nähtäväksi 
jää, saadaanko toimilupaehtoihin kirjauksia 
joilla saadaan reilu ja oikeudenmukainen kil-
pailu postialalle. Reilua olisi, että kilpailijatkin 
ottaisivat vastaan ja jaettavaksi muitakin kuin 
suurasiakkaiden lähetyksiä. Tällaisesta kilpai-
lusta pääsisi myös tavalliset postinlähettäjät, 
kuluttajat ja yrittäjät, hyötymään. Pelkään, et-
tä toimilupaehdoissa ei näistä kuitenkaan edes 
hiiskuta! Jotenkin noille päättäjille pitäisi saada 
selvitettyä, että ei ole reilua kilpailla, jos toi-
nen kilpailija juoksee 400m ja toinen 1000m. 
Voiko heillä olla yhteislähtö ja ajanotto?

Postiextra
Postiextraa käytetään äkillisiin ja odottamatto-
mien tilapäisten poissaolojen paikkaamiseen, 
ja normaalin päivävaihtelun ylittävien volyy-
mipiikkien hoitamiseen.

Extraajan aloituspalkka on syksyn palkan-
korotuksen jälkeen 10,56 €. 500 tunnin työs-
kentelyn jälkeen hänen palkkaansa korotetaan 
sovitulla palkanosalla 10 %. Tähän lasketaan 
myös tehdyt määräaikaiset työt vuoden jak-
solta. Extraajalle ei kerry kokemusvuosia, 
vaan 2000 tunnin jälkeen tuntipalkkaa korote-
taan 5 %. Nämä korotukset pitäisi tulla auto-
maattisesti työnantajan järjestelmien kautta. 
Työpaikan luottamusmies on myös extraajan 
luottamusmies, mikäli hän on järjestäytynyt 
SAK:n alaiseen liittoon. 

Lopuksi, toivotan kaikille tasapuolisesti Jou-
lurauhaa. Olkaahan kilttejä, niin saatte paljon 
lahjoja pukilta.

Jamppa
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Vuoden lopusta kohti tulevaa
Vuosi lähestyy kaamoksen keskellä loppuaan. 
Synkkyyttä on ollut ilmassa vähän joka puo-
lella. Tulevaisuus ei näytä valoisalta, valitet-
tavasti. Jostain olisi pikaisesti saatava valoa 
elämän menoon.

Ihmeteltävän nopeasti näytti Itella-konserni 
vajoavan kriisiyhtiöiden sarjaan, varsinkin kun 
muutamia vuosia sitten tuloslaskelma näytti 
vielä vajaata 100 miljoonaa plussaa. Nyt on 
julistettu vastaavan suuruinen säästöohjelma 
useaksi vuodeksi. Monet ovat jälleen kerran 
kokeneet yhteistoimintamenettelyn karuuden. 
Organisaatiota rukataan parhaillaan uuteen 
uskoon, ja toiminnan kaaviolaatikot ovat re-
montissa. Aiheellisesti voi kysyä, saadaanko 
tällä parempaa tekemistä ja tulosta aikaiseksi. 
Joutuvatko jotkut vastuuseen mahdollisista ai-
kaisemmin tehdyistä virheratkaisuista?

Jos meneillään oleva vuosi on ollut jatkuvaa 
puristamista, niin ei näytä vuoden 2012 suun-
nitelmat yhtään helpommalta. Palvelutuotanto 
tavoittelee noin 23 miljoonan euron säästöjä, 
joista perusjakeluun kohdistuu siitä noin kol-
mannes. Kun tuohon lisätään ennustettu suo-
ritevolyymin kappalemääräpudotus perus- ja 
varhaisjakelussa, puhutaan euromääräisesti 
melkein 14 miljoonan kurjistamisesta koko ja-
kelun puolella. Säästöjä haetaan työnantajan 
keinovalikoimista löytyvillä seuraavilla asioil-

la: palkkamalli sekä uudet tavat jakaa haja-
asutusalueilla, lajitteluverkoston optimointi ja 
siitä saatavat jakelun hyödyt, jakelun reittiop-
timointi ja jakelutoimipaikkaverkosto mah-
dollisine uusine tapoineen reitille lähtöihin, 
kuljetusten ja ajoneuvojen tehostaminen, sai-
rauspoissaolojen ja tapaturmien vähentämi-
nen. Näistä kyseisistä hankkeista meillä edun-
valvojilla ei välttämättä ole toteutuksen osalta 
olemassa täysin samoja näkemyksiä. 

Uusi organisaatio joutuu heti kovien haas-
teiden eteen. Toivon, että vihdoin löytyisi yh-
teinen suunta jakelun tulevaisuutta ajatellen. 
Varsinkin, kun kilpailijat virittelevät täyttä 
päätä omia ajatuksiaan toiminnan mahdolli-
seen käynnistämiseen. Erityisen tärkeään roo-
liin nousee postilainsäädäntö ja alan rahoitus-
kuviot.

Monen mieltä ovat painaneet perusjakelus-
sa usean vuoden tuottavuustoimenpiteet. Pa-
lautteesta päätellen työvuoroista ei ole saatu 
välttämättä mielekkäitä ja tasapuolisempia, 
kuin aiemmin tiukan ja ohjaavan normiston 
aikana. Todistetusti tuottavuustoimet ovat 
tuoneet lisäeuroja perusjakajille, mutta vas-
taavasti samalla on harmillisesti jakelutoimi-
paikan kokonaisresurssi ajettu liian minimiin 
entisen keskimääräisyyden sijaan. Useassa 
paikassa on työvuoroja surutta poistettu yh-

teistoimintamenettelyllä vähentämisautomaa-
tin tavoin. Toivottavasti perustelut näissä ovat 
olleet paikkaansa pitäviä ja ajantasaisia. Vih-
doinkin olisi syytä löytää yhteisymmärrys ja-
kelutoimipaikan kokonaisresurssista. Työvuo-
rojen lukumäärän tulee kohdata työn määrän 
kanssa, vaikka sitä tarkastellaan toimipaikan 
kokonaistyöajan ja työajanseurannan puit-
teissa. Työn järjestelyihin ja suunnitteluun on 
panostettava, jotta töistä suoriudutaan nor-
maalisti työaikojen puitteissa volyymivaihte-
lut huomioiden. Työehtosopimus antaa oivan 
mahdollisuuden työajan tasaamiseen kokonai-
silla vapaapäivillä. Riittävä sijaisresurssi takaa 
perusjakelun sujuvuuden, ja sillä vältetään 
turhan ylityön ja urakoinnin syntyminen. Työ-
aikalaki takaa ylityön tekemisen vapaaehtoi-
suuden. Työvuorojen perusta on rakennettava 
pääsääntöisesti kokoaikaisten ja pysyvien työ-
suhteiden varaan. 

Tiedän, että yhteistyösuhteet ovat olleet ko-
etuksella eri paikoissa. Jokaisella on vastuu, 
niin itsestään, kuin toisistaan. Perusjakelun 
työmäärä on ajettu työnantajan toimesta sii-
hen mittaan, että työpäivät tehdään työajal-
lisesti täyteen useasti. Tässä tilanteessa on 
tärkeää aloittaa työt työvuoroluetteloon mer-
kittynä aikana, ettei synny vääristymää. Työ-
ehtosopimus määrittelee päivittäiset lepoajat 

yksiselitteisesti. Elpymisajat ja mm. pukeutu-
minen kuuluvat siis työaikaan ajan saatossa 
muodostuneen vakiintuneen käytännön mu-
kaisesti. Työ joutuu aivan normaalilla tavalla 
tekemällä turhia kiirehtimättä. Yksilökohtaisen 
aikaurakkahyvän järkevyyttä ja sopivuutta 
on jokaisen syytä pohtia kokonaistyömäärän 
mahdollisen vääristymän kannalta. 

Mielestäni on syytä ottaa yhteyttä oman alu-
een edunvalvojiin ajoissa, jos eri työelämän 
vaiheessa tulee erilaisia ongelmia ja vaikeuksia 
eteen. Asioiden taustat ovat luottamusmies-
ten ja työsuojeluväen tiedossa epäselvyyksien 
poistamiseksi.

Yhteistyöterveisin!

Kari Lempinen

Perusjakelun valtakunnallinen 
pääluottamusmies  
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Pau:n Lahden osaston vuosikokous
 Ammattiosastomme vuosikokous järjestetään

4.2.2012 klo 13:00.
Kokouspaikkana on Lahden mieskuoron juhlasali

osoitteessa Hämeenkatu 21. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja tehdään henkilövalinnat

vuodelle 2012. Paikalla on myös Pau:n työehtosihteeri Pertti Miettinen
kertomassa ajankohtaisia asioita.

Kokouksessa on ruokatarjoilu, lisäksi osallistujille jaetaan elokuvalippu!
Ennakkoilmoittautumiset 31.1.2012 mennessä jotta ruokaa ja lippuja riittää kaikille, 

osoitteeseen jarmo.tuominen@posti.fi tai puhelimitse 0403154401.
Tervetuloa!
Toimikunta

Jakeluilta kauniissa Jugend- salissa
Osastomme järjesti pimeänä mar-
raskuun iltana 17.11 jakelun am-
mattiryhmän. Paikalla olivat kaikki 
osastomme jakelun edunvalvojat, ja 
lisäksi useita jakajia alueemme työ-
paikoilta.

Paikalle oli valjastettu myös jakelun 
valtakunnallinen pääluottamusmies 
Kari Lempinen. Hän alusti ansiokkaas-
ti Itellan tulevaisuudesta käsitellen 
puheenvuorossaan mm. postikilpai-
lua, raamisopimusta ja työehtosopi-
musta. 

Karin alustuksen jälkeen keskustel-
tiin porukalla työpaikoilla esiin nous-
seista kysymyksistä, joita olivat mm. työajan 
riittävyys (tai monessa tapauksessa riittämät-
tömyys), tauot ja työtavat.

Kiitoksia kaikille osallistuneille! Ensi kerralla 
toivotamme kaikki vielä runsaammin joukoin 
tervetulleiksi mukaan.                   t:Jamppa



– 10 – – 11 –

Työsuojeluasiaa ja vähän muutakin
Kuten Jamppa tässä lehdessä omalla pals-
tallaan kertoo, jatkan työsuojeluvaltuutetun 
hommissa edelleen vaalien jälkeenkin. Kiitos 
luottamuksestanne ammattitaitooni asioi-
den hoitamisessa. Kuten aikaisemminkin olen 
joskus maininnut, haasteita tulee riittämään 
myös tulevaisuudessa. Postiala näyttää elävän 
nyt jatkuvassa ja nopeassa muutoksessa, ja 
muutos ei ainakaan tule hidastumaan tulevai-
suudessa. Ikävintä tässä mielestäni on se, et-
tä henkilöstö ei meinaa pysyä mukana. 

Raapaisua menneeseen ja tulevaan…
Uusi Sosiaali- ja terveysministeriön ajo-
terveysasetus 

Sosiaali- ja terveysministeriön antama uu-
si ajoterveysasetus tuli voimaan 30.11.2011. 
Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 
ajokorttilaissa ja direktiivissä määritellyistä 
näkökenttä- ja terveysvaatimuksista.  Asetuk-
sella saattaa olla vaikutusta autonkuljetusteh-
tävissä toimivien, ja autolla postinjakelua suo-
rittavien työskentelyyn. Uusi ajoterveysasetus 
edellyttää, että henkilön kaikkien sairauksien 
kokonaisvaikutus on otettava huomioon ajo-
terveyttä arvioitaessa. Vaikka mikään henki-
lön sairaus ei yksinään heikentäisi ajokykyä 
merkittävästi, usean sairauden yhteisvaikutus 
voi tarkoittaa merkittävää ajokyvyn heikenty-
mistä. Yhteisvaikutusten arvioinnilla voidaan 
parantaa liikenneturvallisuutta.

Ajoterveysvaatimukset on määritelty erik-
seen ryhmälle 1 ja 2. Ryhmän 1 ajokorttiluo-
killa voidaan kuljettaa mopoa, moottoripyö-
rää ja henkilöautoa. Ryhmän 2 ajokorttiluokat 
koskevat kuorma-autoja ja linja-autoja.

Näkökyvyn, ja eri sairauksien ja päihderiip-
puvuuden vaikutuksia ajokykyyn arvioivat 
näöntarkkuus-vaatimukset lievenevät, mutta 
niistä säädetään entistä tarkemmin. Jos kul-
jettaja on menettänyt näkökyvyn toisesta sil-

mästä, hänen on odotettava sopeutumisaika 
ja suoritettava sen jälkeen ajokoe.

Myös kuorma-auton, linja-auton ja taksinkul-
jettajien on mahdollista nyt korvata liikunta-
rajoitteen aiheuttamaa toimintakyvyn vajetta 
ajohallintalaitteella, kuten automaattivaihteil-
la. Diabetesta tai epilepsiaa sairastavien kul-
jettajien kohdalla voidaan käyttää aiempaa 
enemmän tapauskohtaista harkintaa ajoterve-
yttä arvioitaessa. Munuaissairauksien, elinsiir-
rännäisten, keinotekoisten implanttien, neuro-
logisten sairauksien ja psyykkisten häiriöiden 
vaikutusta ajokykyyn on arvioitava. Päihde-
riippuvainen henkilö ei täytä ajoterveysvaa-
timuksia. Ajoterveysvaatimukset voivat kui-
tenkin täyttyä, jos henkilö käyttää alkolukolla 
varustettua autoa. Jos päihderiippuvaiseksi 
arvioitu henkilö osoittaa olleensa raittiina riit-
tävän pitkän ajan, hänen ajo-oikeutensa voi-
daan palauttaa. Tähän tarvitaan päihdealaan 
perehtyneen lääkärin lausunto ja säännöllinen 
seuranta. Ajo-oikeuden palauttamisen jälkeen 
henkilön terveyttä on seurattava vähintään 
vuosittain, kunnes häntä ei enää ole pidettävä 
alkoholiriippuvaisena. Asetus kokonaisuudes-
saan löytyy osoitteesta: 

http://www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohank-
keet/sosiaali_ja_terveydenhuolto/ajoterveys

Apuvälinepankki
Työnantajalla on pitkään ollut hankkeena ke-
rätä lista työntekoon ja työturvallisuuteen 
käytettävissä olevista apuvälineistä. Jostakin 
kumman syystä se ei ole valmistunut, ja on 
ilmeisesti myös unohtunut organisaation pyör-
teissä. Liitto otti asian hoitaakseen, ja olemme 
tehneet valtuutettujen kanssa alustavaa työtä 
apuvälineiden kartoituksesta. Kuvia ja mate-
riaalia on nyt kertynyt jo lähes 250 liuskaa. 
PAU:n työympäristövaliokunnan kokouksessa 
on perustettu pientyöryhmät apuvälinepank-
keja jatkotyöstämään, ja lopullinen ulkoasu, 

sekä sijoituspaikka pankille netissä valmistu-
nee maaliskuussa. Lisätietoa voi kysellä mi-
nulta keväämmällä.

PAU:n työelämävihkoset
Liito on julkaisut lyhyitä työelämän oppaita eri 
ikäryhmille. Olen näitä jakanut, ja jaan edel-
leenkin toimipaikkakäyntien yhteydessä. Nii-
tä on saatavissa myös luottamusmiehiltä, ja 
minulta voi tiedustella myös suoraan. Näissä 
oppaissa on tarpeellista perustietoa kutakin 
ikäryhmää liippaavista työelämän asioista Itel-
lassa. Oppaita on kolmelle eri ikäryhmälle, ja 
ne käsittelevät keskeisiä asioita seuraavasti:

Työelämäopas nuorille ja uusille työntekijöil-
le. Oppaasta löytyy tietoa mm. työhöntulotar-
kastuksesta, työvaatteista, työvälineistä, vuo-
silomasta, sairausajan palkasta sekä työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamisesta.

Työelämäopas keski-ikäiselle. Oppaasta löy-
dät tietoa mm. joustovapaasta, opintovapaas-
ta, aikuiskoulutustuesta, vuorotteluvapaasta, 
ammatillisesta kuntoutuksesta jne.

Työelämäopas yli viisikymppisille. Oppaas-
ta löydät tietoa mm. ikääntymiseen liittyvistä 
muutoksista, tauoista ja palautumisesta, työn-
tekijän mahdollisuudesta kuntoutukseen, pa-
luusta työelämään pitkältä sairaslomalta jne.

Nämä oppaat ovat tarkoitetut luettaviksi eikä 
piirustuspaperiksi, kuten Hämeenlinnan jake-
luterminaalissa jotkut ovat käsittäneet. Työn-
antajalta voi tiedustella tähän tarkoitukseen 
soveltuvaa paperia (heh, heh…).

Itella Oyj:n sairaanhoidon ohjeet 
Itella on uusinut sairaanhoidon ohjeensa, ja ne 
tulivat voimaan 1.12.2011. Työterveyden ta-
so on mielestäni yrityksessä hyvällä tasolla ja 
laadukasta edelleen tämänkin jälkeen. Paran-
nuksina entiseen tuli laaja lista uusia labra-ko-
keita (17 kpl) entisten lisäksi. Samanaikaisesti 
poistuu kuitenkin ensiapuluontoinen särkevän 
hampaan hoito, jota ei juuri ole käytetty. Itse 
sairaanhoidon uusi ohje on 12 sivua pitkä, ja 

päälle tulee 14 sivun liitepaketti, jossa mää-
ritetään työnantajan korvaamat laboratorio-
kokeet ja tutkimukset. Sairaanhoidon ohjeet 
pitäisi olla nähtävänä työpaikoilla, mutta mi-
käli näin ei ole, voi niitä tiedustella lähimmältä 
esimieheltä tai vaihtoehtoisesti myös minulta.

Työterveyshuollon puitesuunnitelma 2012 – 2014 
Itella konsernissa Suomessa
Itella-konsernin Suomen työterveyshuollon 
kolmivuotinen puitesuunnitelma on tehty ke-
sällä 2011, ja sen pohjalta syksyn mittaan 
alueelliset toimintasuunnitelmat. Puitesuunni-
telma sinänsä perustuu työterveyshuolto- ja 
työturvallisuuslakiin sekä hyvän työterveys-
huoltokäytännön mukaiseen toimintaan.  Pui-
tesuunnitelma on tehty vuosiksi 2012–2014, 
ja päivitetään vuosittain työterveyshuollon ja 
työsuojelun kanssa tarvittavilta osin. Alueel-
liset toimintasuunnitelmat päivitetään myös 
vuosittain, syksyisin alueellisten liiketoimin-
tojen (+ työsuojeluvaltuutettu) ja työterveys-
huollon yhteisessä tilaisuudessa.

Vuonna 2012–2014 jatketaan yhteisten stra-
tegisten tavoitteiden toteuttamista. Tavoitteet 
ovat sairauspoissaoloprosentin laskeminen, 
ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden vä-
hentäminen, työperäisten sairauksien vähen-
täminen ja työurien pidentäminen. Työkaluina 
käytetään mm. Itellan työssä selviytymisen 
mallia yhteistoiminnassa työterveyshuollon, 
linjajohdon, työsuojelun ja työhyvinvointi-
yksikön kanssa. Painopiste toiminnassa kol-
mivuotiskautena on tuki- ja liikuntaelin- ja 
mielenterveyssairauksista aiheutuvan työky-
vyn alenemisen, pitkien sairauslomien ja työ-
kyvyttömyyden ennaltaehkäisemisessä. Toi-
minnan kohteita ovat myös työergonomian ja 
työturvallisuuden parantaminen etenkin niissä 
toimintaympäristöissä, joissa tapahtuu mer-
kittäviä muutoksia. 

Paikalliset toimintasuunnitelmat ovat, tai ai-
nakin niiden pitäisi olla jakelutoimipisteen il-
moitustaululla. Mikäli ei ole, pyytäkää sitä esi-
mieheltä.
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Kuorma-hanke (Postinjakelutyön kuor-
mitustekijät ja työntekijöiden kuormittu-
neisuus Itella / TTL) 

Kesäkuussa 2011 tehdyllä laajalla kyselytut-
kimuksella, ja loppuvuodesta 2011 alkaneilla 
kohdennetuilla mittauksilla Työterveyslaitos ja 
Itella ovat selvittäneet postinjakelutyön kuor-
mitustekijät ja työntekijöiden kuormittunei-
suuden. Selvityksestä saadaan monipuolista 
tietoa henkilöstön terveydestä, toimintaky-
vystä ja elintavoista. Tuloksia hyödynnetään 
työn suunnittelussa, ongelmakohtien korjaa-
misessa, työnopastuksessa sekä työntekijöi-
den terveyden ja työkyvyn tukemisessa. Han-
ke on hyvässä käynnissä ja tuloksia saataneen 
varmaan ensi vuoden puolella.

Topi-projekti
Itellan eräs keskeisistä työturvallisuuden pää-
määristä on työssä sattuvien tapaturmien vä-
hentäminen. Tosiasia on, että työtapaturmat 
ovat viimeisenä kolmena vuotena olleet jota-
kuinkin tasaisessa nousussa. Pilottikohteina 
Topi-projektissa olivat Tampereen postikeskus 
ja Pohjanmaan jakelupalvelualue. Projektissa 
arvioitiin työpaikalla nykyisin käytössä olevat 
vahingoista oppimisen menettelyt, ja verrat-
tiin niitä muiden alojen teollisuuden työhön 
Suomessa. Itellan nykyisten menettelytapo-
jen puutteet tapaturmien ja vaaratilanteiden 
ilmoittamisessa sekä tutkinnassa selvitettiin, 
ja kehitettiin sitten oppimisen prosessia. 

Työ toteutettiin Itella Oyj Viestinvälityksen 
palvelutuotannossa tutkimus- ja kehittämis-
projektina, jossa lähtökohtana oli kohdetyö-
paikoilla tapahtuva menettelytapojen kehittä-
minen. Pilottikohteiksi haluttiin valita kohteita 
sekä jakelusta että käsittelystä. Projektin tu-
loksia ja käytäntöjä voidaan hyödyntää laa-
jemmin Itella Oyj:n Suomen toiminnoissa. 

Pilottihankkeessa Itella Oyj Viestinvälitys 
toimi projektin vastuullisena osapuolena, Työ-
terveyslaitos (TTL) osallistui projektin toteut-
tamiseen asiantuntijalaitoksena, ja Itella Oyj:
n työhyvinvointisäätiö rahoitti projektin asi-
antuntijatyön. Projektia ohjaamaan nimettiin 
ohjausryhmä ja asiantuntijat eri tiimeistä ja 

osaamisalueilta, projektin etenemisestä ra-
portoitiin nimetyille ohjausryhmille, ja lisäksi 
projektista raportoitiin Työhyvinvointisäätiön 
hallitukselle sekä Itellan työsuojelun keskus-
toimikunnalle. 

Projektin tavoitteena oli parantaa vahinkojen, 
mukaan lukien tapaturmat ja vaaratilanteet, 
johdonmukaista käsittelyä ja hyödyntämistä 
työpaikalla, sekä organisaation menettelyta-
poja kehittää ja käsitellä työturvallisuutta lin-
jaorganisaatiossa yhteistoiminnassa työnan-
tajan ja työntekijöiden välillä.  

Tähän on pyritty mm. luomalla järjestelmäl-
linen ja määrätietoinen tapaturmatekijöiden ja 
muiden vahinkojen perussyiden selvittämisen 
ja niihin vaikuttamisen prosessi työpaikalle. 
Prosessin kautta pyritään koko organisaation 
oppimiseen, ja työturvallisuuden kokonaisval-
taiseen parantamiseen. 

Topi-projektin lopputulosta tullaan varmasti 
hyödyntämään ensi vuonna osana Itellan työ-
suojelua.

Loppuun tietoisku:
Työtapaturmasta maksetaan korvauksia tapa-
turmavakuutuslainsäädännön mukaisesti:

Sairaanhoito ja lääkärin määräämät lääkkeet, 
välittömät matkakulut, päiväraha, tapaturma-
eläke, haittaraha, kuntoutus, työtapaturman 
yhteydessä särkyneet silmälasit, hammaspro-
teesit, kuulokojeet sekä tekojäsenet, perhe-
eläke, hautausapu.

Mitä ei korvata?
Kipua ja särkyä, yleensä kosmeettisia hait-

toja

Näitä voidaan vaatia korvattavaksi onnetto-
muuden aiheuttajalta tai työnantajalta, mikäli 
työnantaja tai hänen edustajansa on syyllis-
tynyt työturvallisuuslain rikkomiseen. Korva-
uksen saaminen saattaa vaatia oikeuskanteen 
nostamista. 

Työtapaturman satuttua
Työntekijän on korvauksen saamiseksi tehtävä 

ilmoitus työnantajalle heti tapaturman satut-
tua. Loukkaantuneen on mahdollisimman pi-
kaisesti (= saman päivän aikana) hakeudutta-
va lääkärin hoitoon vammojen toteamiseksi. 

Lääkärille tulee kertoa, että kyseessä on työ-
tapaturma. Tämä on tärkeää, jotta voidaan 
osoittaa vammojen syntyneen juuri sattu-
neesta työtapaturmasta. Lain mukaan näyttö-
velvollisuus tästä on työntekijällä. Syy-yhteys 
on varmimmin näytettävissä toteen, kun men-
nään välittömästi tapaturman satuttua lääkä-
riin. Yleisin korvauksen hylkäämisen syy on, 
että tapaturman ja vamman syy-yhteyttä ei 
voida osoittaa toteen.

Esimiehen on, saatuaan tiedon tapaturmas-
ta, tehtävä viipymättä ilmoitus vakuutusyhtiöl-
le. Ilmoituskaavake on syytä täyttää yhdessä. 
Täyttäkää kaavake huolellisesti, ja erityisesti 
kohta jossa kysytään mitä tapahtui, mikä ai-
heutti vamman (liukastuminen, kaatuminen, 
törmäys, putoaminen tai vastaava tapahtu-
ma). Käytä tarvittaessa liitettä tämän kohdan 
selvittämiseen. 

Vakavista työtapaturmista työnantajan on 
aina ilmoitettava sekä poliisille että työsuoje-
lupiirille. Ilmoitus on tehtävä välittömästi ta-
paturman satuttua.

Tähän on hyvä lopettaa, ja muistakaa, että 

paras työsuojelussa käytettävä suojalaite on 
kuitenkin omat aivot.

Hyvää alkavaa talvea sekä jännittävää jou-
lun odotusta.

Pertti Lehti

työsuojeluvaltuutettu  
Palvelutuotantoalue Etelä-Häme 

11- 19 postinumeroalue 
040 7544743 

pertti.lehti@posti.fi
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JOULUISIA TEKSTIVIESTEJÄ (Lähde: www.tekstarit.net)

Elä kiireellä ihtees immeinen pilloo, hermos jos 
joulusta männöö, onko siitä illoo. Elä pikajunan 
vaahtia hyssytä aena. Vuan joulupäevällä jos-
kus piäs penkkihin paina. Toppuuta joskus tuo 
tulinen tahti. Kokkeile mittee on levon mahti. 
Kohta jo huomoot kuinka on sommoo, katka-
esta virta ja antoo hermoille joululommoo.

• • •

Aatto on tuoksujen temmellystä. Pian ava-
taan monta yllätystä. Tontut näkevät vanho-
ja tuttuja, on joulu halauksia ja iloisia juttuja. 
Tunnelmallista ja rauhallista joulun aikaa!

• • •

Hiljaa hiihteli enkeli kuutamolla, säde näkyi 
ikkunalla. Kauniin ajatuksen sulle suon, joulu-
rauhan viestiä perille tuon.

• • •

Tonttu kun hiipi meidän pihaan, varoen tar-
tuin sen punaiseen hihaan. Pyysin: viestin 
viethän ystävälle, niin paljon toivoisin hyvää 
hälle. Tuoksua kuusen ja kynttilän, iloa, rie-
mua kukkurapäin. Lämpöä, rakkautta läheis-
ten, ystävän jouluisen halauksen.

• • •

“Olen eksynyt” sanoi tonttu pieni. “Lumi peit-
ti joulutieni. Pelottaa, on pimeää, mistä etsin 
ystävää?” Tähti katsoi hymyillen, tietä pienen 
valaisten. Sinun kotiisi tontun perille vei, ys-
täviä jouluna unohdeta ei. LÄMMINTÄ JOULU-
MIELTÄ!

• • •

Arjen pikku tähtiä jos annat pitkin vuotta, ei 
joulutaivaan tähti loista sulle suotta. Lämmin-
tä joulumieltä.

• • •

Jos on liian vähän aikaa, kokeilehan tätä tai-
kaa: Kääri kiire joulusukkaan, sano sille: ”Me-
ne hukkaan!” Johan loppuu turha touhu, saa-
puu rauhallinen joulu! Hyvää joulua!

• • •

Mistä on paras Joulu tehty?..Lumihiutaleista 
nenän päässä, lämpimistä villasukista, tuok-
suista piparien, rapinasta lahjakääröjen, kynt-
tilöiden hymyistä. .Joulukellojen kajahtelusta, 
ei kinastelusta vaan rauhasta. Rakkaudesta. 
Sitä on Joulu.

• • •

“Hei Siiri! Halusin vain toivottaa hyvää joulua 
ja pääsiäistä ja uutta vuotta 1987 täältä alz-
heimerkodista. Terveisin tätisi Heikki.”

• • •

Valaisee lyhtynen soma hiljaista joulun tie-
tä. Tämä hetki on jokaisen oma, rauha löytyy 
sieltä. Hyvää ja rauhallista joulua!

• • •

Tumma, kirkas tähtitaivas, revontulet loistaa. 
Puhtaanvalkea lumihanki värit kaikki toistaa. 
Jouluyön rauha hiljalleen valtaa koko maan. 
Sen myötä Teille toivottaa Hauskaa joulua 
saan.

• • •

Pienet töppösten jäljet lumessa näin, kaksi 
tonttua kulki käsikkäin. Ohi on kiire tonttujen 
- nyt on aika rauhan ja rakkauden.

• • •

Joulu on aikaa iloista, ei silloin tehdä työtä. Ei 
piitata me kiloista, vaan syödään pitkin yötä.

• • •

On joulussa tuoksua, lämpöä, taikaa. On jou-
lussa hitunen mennyttä aikaa.

• • •

Pikku peikko, takkutukka, pitkä häntä, ri-
sa sukka. Istuu itkee kannon päässä, kaikki 
varpaat aivan jäässä. Tuli tonttu, parsi sukan, 
selvitteli takku tukan. Auttoi päälle villatakin, 
pisti päähän tonttulakin. Pikku peikko tupsu 
tukka, pitkä häntä siisti sukka. Istuu nauraa 
kannon päässä. Eipä ole enää varpaat jäässä.

• • •

Aattoilta hämärtää, pienet jäljet hankeen jää, 
nyt jo syttyy kuusen valo, touhuaapi koko talo. 
Kissa pankolla vain makaa, joulupukki lahjat 
jakaa. Väsyneenä äiti huokaa - joulukinkku 
pöytään tuokaa, mulle Joulurauha suokaa!

• • •

Vähemmän vakavia:

Hyvää joulua toivotan, vaikka olen voimaton. 
En ole supermies, vaan tavallinen mies. Joten 
joudut taas tekemään joulumuusin, mutta mi-
nä haen joulukuusen. Hyvää Joulua!

• • •

Tonttu Loppasuu sahtipönttöön 
kompastuu,koko kämppä mullin mallin,tonttu 
aivan tillin tallin.Missä Tonttu Toope 
makaa,katsottu on saunan takaa.Etsitty on 
kaikkialta,kuorsaus kuuluu kuusen alta!Lystiä 
Joulua!

• • •

“Hei Siiri! Halusin vain toivottaa hyvää joulua 
ja pääsiäistä ja uutta vuotta 1987 täältä alz-
heimerkodista. Terveisin tätisi Heikki.”

• • •

Poliisi löysi aattoiltana tieltä miehen, jonka 
yli oli ajettu. Poliisi kysyi tältä: Saitteko ylös 
auton rekisterinumeron? “En, mutta ne kirotut 
porot tunnistan kyllä varmasti” mies vastasi.

• • •

Moon kuullu, jotta kannattaa pistää karte-
mummaa pellille ja pelti kuumaa uunii. Sitte 
vaa kasteloo villasukan tolulla ja viskoo sen 
sohovan alle, nii johan o samantien joulutun-
nelma valamis. Haisoo iha pullalta ja pirttiki 
puhtaalta. Ei tarvi kuurata lattiaa polovet ru-
vella eikä paistaa julumaa pullataikinaa aamu-
kolomee. Ressitöntä ja mukavaa joulun odo-
tusta!

• • •

Ja pikkujoulutekstari niille jotka jaksoivat lu-
kea tänne asti:

Tänä pikkujoulun ei sit ryypät. Juaraa kaffe 
ja muistella meno simmottis lunkiste, vai kui? 
Jos kuitenki ryypätä ni iha vähä vaa ja mais-
tella niit hittaste. Jos kuitenki ryypätä paljo ni 
ei ainaka ruvet laulama. Se o simmottis ko ju-
avuksis oleva ihmine laula nii ei sitä miälelläs 
kuuntele. Jos kuitenki ruveta laulama ni ei lau-
let mittä härskei värssyi, eikä ainaka kovi et-
tei naapuri isäntä tul valittama. Jos se kuitenki 
tule valittama ni pyydetä antteks eikä ruvet 
tappelema. Jos kuitenki tapellaa nii simmottis 
iha vähä vaa ettei tul mittä yleist mellakka. Jos 
kuitenki simmone yleismellakka alka ni lähre-
tä aikonas pois ettei koko pikkujoulu men iha 
piäle. Jos kuitenki koko pikkujoulu men päin 
persusta ni ei ryypätä sit ens pikkujoulun! Vai 
kui?



UUSI OSOITE:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TORVEN TÄYDELTÄ
PL 200
15251 LAHTI

PA


