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Pääkirjoitus
Torven Täydeltä-lehden �0-juhlavuosi jatkuu toisen tä-
män vuoden julkaisun merkeissä. Juhlallisuuksista siir-
rytään normaaliin arkeen ja todellisuuteen. Saatu posi-
tiivinen palaute siivittää meitä jatkamaan ja toivottavasti 
saamaan aikaiseksi paremman aikaansaannoksen. Täs-
tä numerosta olemme yrittäneet saada monipuolisem-
man.
 Tällä hetkellä elämme vuoden synkintä aikaa. Kaamos 
koskettaa meitä jokaista. Toiset näyttävät selviävän tästä 
vuoden ajasta muita paremmin. Näin myös näyttää ta-
pahtuvan päivittäisessä elossammekin. Valitettavasti hy-
vinvoinnin perinteisistä vihollisista ei tunnuta päästävän 
eroon. Hyvinvointivaltiossa on liikaa eriarvoisuutta ja syr-
jäytyneisyyttä. Asiantuntijat sanovat, että kurjuus, puute, 
sairaus, tietämättömyys ja toimettomuus eivät katoa kos-
kaan. Ne vain muuttavat muotoaan elintason noustessa.
Laman ja taantuman jäljet ulottuvat valitettavan pitkälle. 
Viime aikoina olemme saaneet havaita, että yhä suu-
rempi osa työttömistä on pudonnut pelkän perusturvan 
varaan. Surullista on pitkäaikaistyöttömien määrän kak-
sinkertaistuminen taantuman alkamisvuodesta �008. Eri-
tyisen tuskaista on nuorten työllistyminen ainakin vielä 
hyvistä nuorisotakuun askelmista huolimatta. Valitetta-
vasti lähitulevaisuus ei lupaa parempaa, joistain havait-
tavista valon pilkahduksista huolimatta. Työttömyyden 
arvioidaan kasvavan ja työttömien työnhakijoiden määrä 
uhkaa ylittää �00 000 rajan. Suuren kirjan sanonta seit-
semästä lihavasta ja laihasta vuodesta ei näytä pitävän 
kutiinsa, kun kohta olemme kahdeksannen laihan vuo-
den puolella.
 Jotenkin toivottomalle näyttää melko jatkuva uutisointi 
edellä mainituista asioista, kun melkein jokainen maam-
me eri sektori rypee suossa, joko omista tai ulkopuoli-
sista syistä. Välillä tulee mieleeni, että mihin on hävinnyt 
suomalainen sisu ja isänmaallisuus. Mielestäni jokaisen 
maan on yritettävä pitää kiinni omista perinteisistä vah-
vuuksistaan. Ei vaan yksistään riitä jatkuva hokeminen, 
että pidetään kiinni kustannuskilpailukykyisyydestä ja 
kannattavuudesta sekä tehokkuudesta. Juhlapuheista 
ei löydy enää mainintaa, että oma henkilöstö on tärkeä 
voimavara. Monet alat rämpivät murroksen ja jatkuvan 
muutoksen kourissa. Ovatkohan visionääreillä varmasti 
oikeat opit ja askelmerkit olemassa tulevaisuutta teke-
mään? 
 Postilan murros on valitettavan totta. Syvässä ve-
dessä näyttää uivan Itella ja pysyykö uusi Posti Group 
paremmin pinnalla, jää nähtäväksi. Uusi visio �0�0 pe-
rustaa tukijalan logistiikkapalveluihin ja Venäjän mahta-
viin markkinoihin. Edellinen �00 miljoonan euron tehos-
tamisohjelma saavutettiin melkein kokonaan, niin jo heti 
putkeen tuli eteen uusi 75 miljoonan euron tuottavuus-

ohjelma peliin.  Perinteisten postilähetysten volyymivä-
hennykset näyttävät noin �0 % väärään suuntaan eli mii-
nusta. Vaikka muutoksen tuulet ovat olleet näköpiirissä 
jo jonkin aikaa, niin mielestäni niihin olisi pitänyt varautua 
aiemmin ja voimallisemmin panostamalla erilaisiin jake-
luliiketoimintojen kehityspolkuihin. Harmillista, että vähe-
nevistä markkinoista ovat kiinnostuneet nyt enenevissä 
määrin muutkin jakeluoperaattorit. Tilannetta ei helpota 
yhtään tieto valtion suunnitelmista viedä julkiset palvelut 
verkkoon vuodesta �0�6 alkaen. Samoin postialan ra-
hoitusmallit näyttävät olevan pahasti auki ja epävarmoja. 
Valitettavalta näyttää, että tämän vuoden negatiivinen 
yt-kierreputki näyttäisi vaan saavan tätä menoa jatku-
moa. Mielestäni näitä edellä mainittuja postialan asioita 
kannattaa pitää myös mielessä miettiessä ensi kevään 
eduskuntavaaleja.  
 Viime lehdessä kannoin huolta, miten Itella Posti tulee 
hoitamaan kunnolla lakisääteiset palvelut ja toimituseh-
toihin kirjatut palvelulupaukset mittavien perusjakajien 
vähennyksien myötä. Eipä ole kokemukset hyvältä näyt-
täneet! Laatu- ja kulkunopeusongelmia on ollut liiaksi. 
Palvelutasoon on kiinnittänyt huomiota viestintäministe-
ri ja valvova viranomainen eli viestintävirasto. Perusja-
keluhenkilöstö on joutunut toimimaan kuormittavuuden 
äärirajoilla. Ei voi hattua nostaa työnantajalle, kun ovat 
vaarantaneet käsittämättömillä toimillaan perusjakajien 
terveyden, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työs-
sä jaksamisen liian vähäisellä väkimäärällä. Noin 400 
irtisanotusta perusjakeluhenkilöstä noin puolet on ollut 
keväästä asti jatkuvasti töissä. Eipä tiennyt toinen käsi, 
mitä toinen teki!  
   
Vuodatuksesta huolimatta!

Hyvää Joulua ja Menestystä Uudelle Vuodelle!
Kari Lempinen   
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Suomen talous alkaa olla kuralla. Työttömyysluvut ovat 
kasvaneet ja maan verotulot laskeneet. Velkataakka hi-
poo huimia lukuja. Elämme siis mielenkiintoisia aikoja. 
Eläkkeisiin eivät rahat tahdo enää riittää. Pääongelmaksi 
on muodostunut yhtälö, jonka ansiosta me suomalaiset-
kin elämme iäkkäämmiksi ja eläkkeitä maksetaan pidem-
pään. 
Ymmärrän, että jotain pitäisi ja piti tehdä. Eläkeiän nosto 
äsken tehdyssä mittakaavassa tuskin tulee kovin pitkälle 
kantamaan, kun taas huomataan, että rahat eivät riitä. 
Itsekkäästi ajatellen, paska homma meille ikääntyneille 
työntekijöille. Erittäin paska homma nuorille, työhaluisille 
henkilöille. Työpaikat ovat olleet kiven alla muutenkin ja 
niin ovat jatkossakin. 
Onko kukaan oikeasti pohtinut, että millä keinoilla ihmi-
set saataisiin pysymään töissä ja yleensäkin työkykyi-
sinä loppuun asti? Jos se ei toiminut ennen muutosta, 
niin kuinka se onnistuisi eläkeiän noston jälkeen. Tämän 
päivän työelämän hektisyys ja suorituksen tehokkuus ei-
vät suosi mitenkään ikääntymistä. Entä mahdollinen työ-
motivaatio, kun papat ja mammat itse huomaavat, että 
heidän työtehonsa ei riitä asetettuihin tavoitteisiin. Jos he 
eivät sitä sattuisi itse huomaamaan, luultavasti työantaja 
ja terhakkaat, nuoremmat kollegat tuonevat asian esille 
vähän väliä. Aikoinaan, jolloin töissä oli jo suorittamisen 
suhteen löysää, saivat ikämiehet ottaa sitäkin rennom-
min. Eihän heiltä kukaan edes odottanut samanlaista 
työpanosta kuin kaksikymppiseltä! Se oli mahdollista 
vain ja ainoastaan siksi, että työpanosta ja käsipareja oli 
enemmän kuin urakka oikeasti vaati.      

 Suomessa on edetty palkkaratkaisuissa valtaosin mal-
tillisilla linjoilla maan kilpailukyvyn yläpitämisen nimissä. 
Näin myös Postilla. Joka tapauksessa nykyiset palkka-
ratkaisut tietävät meidän työntekijöiden reaaliansioiden 
putoamista ja ostokyvyn heikkenemistä, sillä hinnanko-
rotuspaineita tuntuu olevan vähän joka puolella. Ei ihme, 
että osa ihmisistä on käynyt kuluttamisen suhteen varo-
vaiseksi. 
 Monissa kunnissa ollaan talouden kanssa helisemäs-
sä, joten ”hyvinvointiyhteiskunnan” tarjoamia palveluja on 
syynätty suurennuslasilla jo vuosia. Hyviä ratkaisumalle-
ja ei ole lääkkeeksi juuri keksitty; käytettyjä ovat olleet 
verotekniset kiristykset sekä tehostaminen eli supistami-
nen (= säästäminen). Valitettavasti yt:t ovat aivan liian 
tuttua niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Jaksamis-
ta oikeasti niille, joilta työpaikka on lähtenyt alta!
 EU:n myötä monin tavoin helpottunut kansainvälinen 
kaupankäynti ei auta kotimaista kilpailukykyä, vaikka 
ruuan hinta alkujaan laskikin. Usein paikallisilla kaupan-
hyllyillä kotimainen tuote ei ole riittävän kilpailukykyinen 
ulkomaiseen nähden. Verkkokaupassa pätee sama yh-
tälö; ulkomainen on halvempi. Ei ole helppoa ohjata ku-
luttajaa suosimaan suomalaista (joka olisi ehdottomasti 
järkevää), mikäli henkilöllä on käytettävissään vain pieni, 
rajallinen määrä euroja… ei siinä tilanteessa kummoista 
matemaatikkoa tarvita valintapäätöksen tekemiseen. 
 Venäjän kovalinjainen ulkopolitiikka on kolahtanut pa-
hasti Suomen vientiin. Ei sillä, ettenkö hyväksyisi hen-
kilökohtaisesti EU:n Venäjän vastaista toimintaa. Mutta 
Itänaapuri on kasvavan vientimme tärkein tekijä. Siel-
lä on valtavat markkinat, isot ovat toki riskitkin. Pahal-
ta näyttää, että homma on menossa yhä huonompaan 
suuntaan. Nyt puhuin lähinnä viennistä… tuskin tässä 
meidän vielä kypärää ja tussaria tarvitsee miettiä, mutta 
Baltiassa tilanne saattanee tuntua huolestuttavammalle 
Ukrainasta nyt puhumattakaan. Mielenkiintoista on poh-
diskella, kuinka Venäjä tullee toimimaan ulkomaisten yri-
tysten ja sijoitusten suhteen, jos asiat kovin mutkistuvat. 
Toivottavasti Itella-Postin lähivuosien itämarkkinoiden 
kasvuennusteet toteutuvat. 
Entinen Neuvostoliitto on erittäin mielenkiintoinen maa, 
jonka demokratia on ollut (oli?) vasta orastavassa vai-
heessa ja useat perusasiat päin persettä. President-
ti Putin käyttäytyy ja näköjään saa käyttäytyä omiensa 
puolesta kuin olisi maan virallinen yksinvaltias. Mutta ei 
hän tietysti yksin ole. Hänellä on lukuisia neuvonantajia, 
luottohenkilöitä, yleensäkin vankka taustatuki ja paljon 
kannattajia, joiden äänitorvena ukko huseeraa. Niin kuin 
historia on jo aiemmin osoittanut, pullistelu ja miekkojen 
kolistelu kasvattavat sisäistä nationalismia hukuttaen pa-
hoja sisäpoliittisia ongelmia. Toisaalta, Venäjällä erimiel-
tä olevat joutuvat varmasti harkitsemaan, mitä ääneen 
sanovat.  

Alkujaan mun piti toivottaa lukijoille vain Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! Joten pidemmittä puheitta!

t. Hara

RAHAT EIVÄT
RIITÄ?
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On
nää

menny

Viime keväänä käytiin jakelussa laaja yt-menettely. Tämä 
yhteistoimintamenettely piti käytännössä sisällään ison 
määrän irtisanomisia. Lisäksi jonkin kokoinen väkimää-
rä otti niin sanotun uuden polun eli taloudellisesti tuetun 
itsensä irtisanomisen.
 Uudet reitit otettiin käyttöön ja siinäpä sitten oli häm-
mästyksen sormi ihmetyksen suussa. Varsinkin pääkau-
punkiseudulla jakamattomien postien määrät kohosivat 
lukuihin hirveisiin. Posteja jaettiin ylitöinä ja viikonloppu-
na. Pääkaupunkiseudulla käytettiin myös sanomaleh-
denjakajia ruuhkien purussa. Itellan johtajan saattoi näh-
dä televisiossa selvittämässä, että tässä nyt harjoitellaan 
vain uusia reittejä. Tätä vakuuttelua kesti parisen viikkoa. 
Sen jälkeen aloitettiin kertomaan, kuinka suuri prosentti-
osuus kyetään jakamaan päivittäin. Ajattelin, että on nää 
menny. 
 Erikoisinta pääkaupunkiseudun episodissa oli, että 
mainoksia lensi roskiin ihan erikseen ja määräyksestä. 
Pidin aluksi tätä uutista vitsinä, mutta todeksi se osoittau-
tui. Roskiin vaan ja korvataan mainostajalle. Määräpäivä-
jakeluita jaettiin määräpäivien jälkeen. Osoitteenmuutok-
set saattoivat jossain maata koskemattomina pitkät ajat. 

Miten näin pääsi käymään? Varoitusten puutteeseen se 
ei ainakaan kilpistynyt. Itellan johtoa varoiteltiin liian suu-
resta ja liian nopeasta toimenpiteestä. Tästä nyt ei väli-
tetty, joten usko postimäärien jyrkkään alenemiseen taisi 
olla kova. Oltiinhan sitä vauhditettu reippailla hinnanko-
rotuksilla.
 Nyt on irtisanotuista jakajista palkattu noin puolet ta-
kaisin töihin. Suurimmalle osalle on maksettu liiton sopi-
ma muutosturva. Rahaa on liikkunut mukavasti ja Itellan 
kannalta älyttömästi.
Kuka tästä kaikesta kantoi vastuun ja miten? Siinäpä 
se. Eipä ole oikein vastuunkantajaa julki ilmoittautunut. 
Karavaani kulkee ja koirat haukkuu. Postia jää jakamat-
ta edelleen juuri pääkaupunkiseudulla – eikä tuo tunnu 
suuremmin Itellan johtoa häiritsevän. Tämäkin päivä piti 
vielä nähdä.

Seppo Kinnunen

kirjoittaja työskentelee ammattiliittomme PAUn järjestö-
päällikkönä ja harrastaa syysuintia Joutjärvessä.
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Työehtosopimuksesta ja
sen tekemisestä
Uusi työehtosopimus saatiin, ehkä hieman yllättäen jo 
�0.�0. Juuri ennen, kuin vanha sopimus loppui. Sikäli 
yllättäen, että viime syksynä päätavoitteemme oli sama 
muutosturvasopimus, kuin tänäkin vuonna ja sen saami-
seksi tarvittiin kuukauden ylityökielto sekä useita lakko-
päiviä eripuolilla Suomenmaata. Pääasia kuitenkin oli, 
että saatiin sopimus, vaikka jotkut ylityökieltoa jäivätkin 
kaipaamaan.
 Tänä vuonna liittovaltuusto asetti neuvottelijoille ta-
voitteeksi muutosturvan säilyttämisen vähintään nykyi-
sellään, sisältäen maininnat alihankinnasta ja vuokra-
työvoiman käytöstä. Tietysti olisi ollut hyvä saada se tes 
-kirjaukseksikin, mutta EK:n vastustus on nyt liian kovaa 
saadaksemme sen työehtosopimukseen. Tyydytään siis 
firman väliseen sopimukseen. Lisäksi valtuusto asetti 
tavoitteeksi ts- asiamiesten aseman parantamisen, joko 
säännöllisellä ajankäytöllä tai raha korvauksella. Näistä 
nyt toteutui tuo jälkimmäinen. Myös muutoksia tuli työ-
ehtosopimukseen mm. arkipyhäkorvausten maksuun 
tuntipalkkaisille osa-aikaisille, liukuvan työajan piirissä 
olevien liukumasaldoon, työhönsidonnaisuuslisään ja 
perehdyttämislisän tekstiin. Näistä aiheista on tarkemmin 
työpaikoille lähetetystä TES-INFO:sta. Nykykäytännön 
mukaisesti jälleen perustettiin työryhmiä mm. tes:n sel-
keyttämiseen, palkkalaskelman luettavuuden paranta-
miseksi, palkkaliitteiden työn jatkamiseksi (C -ja Y- liite), 
uuden palkkaliitteen perustamiseksi (P- ja D- liite). Myös 
M- liitteen osalta on perustettu työryhmä. K-liitteen ai-
emmin perustetun työryhmän määräaikaa jatkettiin ensi 
syyskuun loppuun asti. Uutena asiana sovittiin tilapäisen 
työn pelisäännöistä, sekä myös sairaanhoitopalveluista. 
Tarkemmin näistä tsv:n kirjoituksessa.

Työstä itsestään ja sen määrästä
Keväällä käytiin perusjakelussa laajat kokovaltakunnan 
kattaneet yhteistoimintaneuvottelut, joissa irtisanottiin 
yli 400 postityöntekijää. Tämän lehden levikkialueelta 
irtisanottiin �4 työntekijää. Irtisanomiset olivat lailliset, 
sekä perustuivat taloudelliseen ja tuotannolliseen pe-
rusteeseen. Nyt syksyn tultua on kuitenkin ilmennyt, että 
neuvotteluissa työnantajan antamat ennusteet eivät ole 
toteutuneet kuten ilmoitettiin. Vaan postia on edelleen 
jaettavana niin paljon, että suunnitellut reitit ja työajat 
eivät tahdo siihen mitenkään riittää. Myöskään työn te-
hostuminen ei ole suunnitellusti toteutunut, pikemminkin 
päinvastoin. Ennen oli esityössä vähemmän japeja reittiä 
kohden ja siten läpäisy oli parempi. Nyt japeja ja katta-
uksia on enemmän, joten se pienentää esityön läpäisyä. 
Alasottoja on enemmän, samoin noutoja karkeasta tulee 
enemmän reittiä kohden. Kaikesta huolimatta näistä �4 
irtisanotusta oli lokakuussa työskentelemässä edelleen 
�0 määräaikaisena työntekijänä. Heidän osaltaan riitau-
tin keväisen irtisanomisen, koska he ovat edelleen Itel-
lassa postityössä.

Uusi vuosi uudet kujeet
Nyt marraskuussa kirjoittaessani tätä odotetaan tulevaa 
joulua ja perinteistä voimainponnistusta siitä selvitäksem-
me. Huolestuneena kuitenkin voidaan tähytä ensi vuo-
den puolelle, mitä sieltä on tulossa? Lehtien jakelufirmat 
ovat perustaneet yhteisen valtakunnallisen jakeluyhtiön, 
tarkoituksena ei ole kuulemma kilpailla Itellan kanssa. 
Muuten vaan, samoille markkinoille, jakeluhommiin? Nyt 
ounastellaan, vähenevätkö meiltä ensin aikakausilehdet. 
Näillä jakelufirmoilla, kun jo monilla on kyseisien lehtien 
kanssa jo jotain tekemistä mm. kustannuspuolella. Onko 
se sitten helppoa sanomalehdenjakajalle jakaa samalla 
Seurat ja Avut, sekä sun muut aikakausilehdet sähköisen 
jakelukirjan kanssa. Jää nähtäväksi? Tuleeko Itellasta 
heille alihankkija maaseudun osalta, jossa heillä ei ole 
verkkoa sen kannattamattomuuden vuoksi. Myös ensi 
kevään eduskuntavaaleilla on postityöntekijöille melkoi-
nen vaikutus. Ei ole aivan samantekevää millainen halli-
tus Suomenmaahan saadaan tulevia lakeja säätämään, 
varsin kun on odotettavissa se seuraava postidirektiivikin 
sieltä Euroopan parlamentista. Tätä kannattaa meidän 
jokaisen hetki pohtia, kun miettii äänestääkö ja ketä ää-
nestää.

Kaikesta huolimatta rauhaisaa Joulua ja turvallista
Uutta vuotta �0�5

Jamppa
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TYÖSUOJELUASIAA 11 – 19 ALUEELTA
JA VÄHÄN LAAJEMMINKIN

Syksyn aikana tehtiin (Itellan) työterveyshuoltojen kans-
sa työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle �0�5. 
Se tehtiin Työterveyshuollon puitesuunnitelman �0�5 
- �0�7 posti konsernissa pohjalta. Nämä molemmat 
suunnitelmat pitäisi löytyä työpaikkojenne ilmoitustaulul-
ta. Nämä on myös pitänyt käydä lävitse työntekijöiden 
kanssa palaverissa ainakin pääkohdin. Tiedustelkaapa 
esimiehiltänne, mikäli näitä ei löydy.
 Nämä ovat siksikin tärkeitä, että siellä kerrotaan, mitä 
hoitoja ja muuta kuuluu työterveyden piiriin työnantajan 
korvauksella. Työterveyden taso on yrityksessämme 
hyvä, jopa muihin aloihin verrattuna. 
 Työkykymme ylläpitämisen perustana toimii Postin 
Työkyvyn varmistamisen malli. Mallin tavoitteena on 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea työnteki-
jän työkykyä, sekä työssä jaksamista työpaikalla tehtävi-
en toimenpitein ja työterveyshuollon kanssa.
 Sairauslomien hallinta ja työkyvyttömyyden ennalta-
ehkäisy pohjautuu Työkyvyn varmistamisen malliin. Sitä 
tehdään yhteistyössä työntekijän, esimiehen, henkilöstö-
hallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun, sekä eläke- 
ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa.
 Työturvallisuuden kehittäminen on Itellan yksi paino-
pistealue. Tavoitteena on uudenlaisen turvallisuusajat-
telun myötä vähentää sattuvien työtapaturmien määrää 
ja pienentää tapaturmataajuuden tunnuslukuja. Itella 
konsernissa on käynnistetty Turvallinen työpaikka-hanke 
vuonna �0��. Sillä tehostetaan sisäisiä turvallisuuskäy-
täntöjä, joita hyödynnetään työterveyshuollon neuvon-
nassa ja ohjauksessa. Kaikista näistä saat lisätietoa Itel-
lan sivuilta tai minulta. Yhteystietoni on jutun lopussa.
 Uusi työehtosopimus valmistui ja siihen työsuojelunä-
kökulmasta tuli muutama tärkeä juttu:

Tilapäinen työ perustuu
vapaaehtoisuuteen
Tilapäisen työn pelisäännöt. Itelassa voidaan tilapäistä 
työtä käyttää tapauksissa, joissa työntekijä ei ole sai-
rauden tai tapaturman vuoksi täysin työkyvytön. Tällöin 
hänelle saattaa olla mahdollista osoittaa jotakin muuta 
työsopimuksen mukaista työtä.
 Tilapäinen työ perustuu aina vapaehtoisuuteen. Sen 
pitää olla tarkoituksenmukaista ja työn tulee olla työsopi-
muksen mukaista tai siihen rinnastettavaa työtä. Työnte-
kijä voi myös työskennellä väliaikaisesti erikseen sovitus-
sa muussa tehtävässä tai saada koulutusta.
Työntekijän työkyvyttömyyttä koskevassa työterveys-
lääkärin antamassa lääkärintodistuksessa on kuvattava 
ne mahdolliset rajoitukset, jotka sairaus tai vamma työn 
tekemiselle aiheuttavat. Ennen järjestelmän käyttöönot-
tamista valmistellaan Itellan sisällä yhteistyössä henki-
löstön kanssa näiden säännösten mukaiset täsmentävät 
ohjeet.

Selkeyttä sairaanhoitopalveluihin
Itella oikaisee palvelun tuottajille antamansa väärät tul-
kinnat. Ensimmäinen koskee fysikaalisen hoidon mää-
rää ja oikeutta lähetteen saamiseen. Fysikaalisen hoidon 
määrää ei ole rajoitettu. Lähetteen fysikaalisen hoitoon 
voi saada aina lääkärin todetessa hoidon tarpeelliseksi.
 Toiseksi täsmennettiin psykologin konsultaatiota. Ne 
hyväksytään pääsääntöisesti �-5 käynniltä psykiatrin tai 
työterveyslääkärin määräämänä. Ennaltaehkäisevänä 
toimintana, ei sairaanhoitona, toteutettavien työterveys-
psykologin neuvonta- ja ohjauskäyntien määrä on �-� 
käyntiä.

Oikeus Mehiläisen palveluihin
työ- ja lomamatkoilla
Oikeus käyttää sairaanhoitopalveluja työ- ja lomamat-
kojen aikana. Työmatkalla ja loma-ajalla työntekijä voi 
kääntyä akuuteissa sairaustapauksissa aina Mehiläisen 
puoleen, jos paikkakunnalla sellainen on, vaikka hänelle 
muutoin olisi osoitettu muu terveyspalvelun tuottaja.

Turvallista loppuvuotta meille kaikille, sekä tulevaa vuotta 
�0�5. Yritetään pysyä pystyssä ja muistetaan, että paras 
työsuojeluväline on omat aivot. 

työsuojeluvaltuutettu 

Pertti Lehti
Palvelutuotantoalue Kaakkois Suomi �� – �9 postinume-
roalue
PL 47��
����� HÄMEENLINNA

+�58 40 7544 74�
pertti.lehti@itella.com
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Torven Täydeltä- lehti onnittelee Kati Vanhasta, Simo Laaksoa ja Jari Särösalmea uusien 
nimitysten johdosta! Pyysimme heitä vastaamaan sähköisen haastattelun muodossa muu-
tamiin kysymyksiin kuvan kera.    Kari Lempinen / Harri Järvinen

1. Kuka olet? Tausta,
ammatti, vastuualue

Kati Vanhanen, Jakelupääl-
likkö, vastuualueena jakelu-
päällikköalue Lahti-Hämeen-
linna

Nimeni on Kati Vanhanen, 
ikää 36 vuotta ja asuinpaikka 
on 13720 Parola (postinume-
ro kertoo meille kaikille eniten 
☺). Perheeseeni kuuluu it-
seni lisäksi mieheni sekä 4-vuotias tyttösemme.

Postityö on minulle tullut ns. äidin maidosta, sillä olen 
postilainen jo kolmannessa polvessa. Aloitin työurani 
hyvin nuorena Hämeenlinnan Terminaalissa lajittelun 
iltatöissä vuonna 1993. Lajittelutyötä tein koulun ohella 
keikkatyönä kunnes koulut loppuivat ja sen jälkeen sa-
maa kolmivuorotyössä kunnes Terminaali lakkautettiin 
muistaakseni vuonna 2000. Tämän jälkeen siirryin jake-
lun puolelle samaiseen kaupunkiin. Vuonna 2003 siirryin 
Tervakoskelle ryhmävastaavaksi ja sieltä aina askeleen 
etelämmäksi Riihimäelle ensin esimieheksi ja vuonna 
2007 palveluesimieheksi ja tämä työ siis päättyy vuoden 
vaihteessa uuden alkaessa.

2. Alaisten määrä? 
Noin 360 henkilöä ja 18 jakelutoimipaikkaa.

3. Mitä pidät esitetystä, että henkilöstö on tärkeä voi-
mavara. Toisaalta minkälaisia kokemuksia yhteistoi-
minnasta henkilöstön edustajien kanssa?
Olen aidosti sitä mieltä, että henkilöstö on suuri ja tär-
keä voimavaramme. Ja tärkeistä asioista pidetään huol-
ta.  Ilman meitä ei olisi Postiakaan, jonka kehittyminen ja 
menestys vaativat ihan jokaisen työpanoksen ja omistau-
tumisen.  Henkilöstöllä on valtavasti tietoa, taitoa ja ide-
oita. Ne pitää vain osata hyödyntää oikein. Jotta porukka 
jaksaa ja voi hyvin, siihen pitää myös panostaa. Panos-
tamalla henkilöstöön, kuten mihin tahansa tärkeään asi-
aan, se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
 Yhteistoiminnasta minun on sanottava, että kokemuk-
set ovat tähän asti vain hyviä ja opettavaisia. Minulla 
on palveluesimiesvuosieni ajan ollut erittäin osaava ja 
asiantunteva ”vastapeluri”, joka on paitsi opettanut mi-
nulle paljon, myös haastanut monessa asiassa. Asioista 
olemme olleet välillä eri mieltä, mutta asioiden käsittely 
on sujunut aina hienosti. Kiitos näistä yhteistyövuosista, 
Antti Koskimäki. Olet ollut kullanarvoinen opettaja ja kun-
nioitan sinua valtavasti.

 Itse näen henkilöstön edustajan itselleni työparina, 
jonka näkemys on ehdottoman tärkeä, jotta itse voin on-
nistua työssäni. Yhteistyön tulee olla avointa, toimivaa 
ja luotettavaa. Toista pitää voida lähestyä asiasta kuin 
asiasta. Toisen näkemystä tulee kunnioittaa vaikka se 
eroaisikin omastani. 

4. Mitä ajatuksia sinulla on tulevaisuuden
näkymistä Posti Oy:ssä?
Tulevaisuus on varmasti haastava alan myllerryksessä. 
Uskon, että uudella kannattavalla tekemisellä mahdolli-
sesti väistyvän peruspostin tilalle pärjäämme erinomai-
sesti! Meillä on kuitenkin jotain, mitä kenelläkään muulla 
ei ole. Me käymme jokaisessa kotitaloudessa viitenä päi-
vänä viikossa ja tätä tulee ehdottomasti pystyä hyödyn-
tämään uusissa jutuissa. Mielestäni meidän pitää pystyä 
kehittymään ja muuntautumaan kysynnän mukaan muut-
tuvassa tilanteessa.

1. Kuka olet? Tausta,
ammatti, vastuualue

Simo Laakso, 55-vuotias kul-
jetusesimies Lahden Kujalan 
terminaalista. �.�.�0�5 alka-
en Hämeenlinnan ja Lahden 
kuljetusterminaalien kuljetus-
päällikkö.

Kesätöissä 70-luvun lopulta 
alkaen postinjakajana, auton-
kuljettajana ja autonasentajana Postin autokorjaamolla. 
Opiskelujen päätyttyä vuoden 1984 jälkeen esimies-, 
päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä.

2. Alaisten määrä?
Tällä hetkellä n. 90 henkilöä. Vuoden vaihteen jälkeen 
Kujalassa lisäys n. 25 henkilöä ja Hämeenlinnassa n. 35 
henkilöä. 

3. Mitä pidät esitetystä, että henkilöstö on tärkeä voi-
mavara. Toisaalta minkälaisia kokemuksia yhteistoi-
minnasta henkilöstön edustajien kanssa?
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on todellakin 
tärkein voimavaramme.
 Viime vuosina on kuljetuksessakin otettu käyttöön uut-
ta tekniikkaa sekä tietojärjestelmiä ja henkilöstön osuus 
on vain korostunut. Ihmiset ovat tehneet laadun, kun jär-
jestelmät toisinaan ”kyykkäävät”.
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Kanta-Hämeen osaston
vuosikokous pidetään
21.3.2015 alkaen kello 14
Kerhoravintola Seiskassa.

TERVETULOA !!
toimikunta

 Kokemukset yhteistoiminnasta henkilöstön edustajien 
kanssa ovat positiivisia. Erilaisia organisaatioita kiertä-
neenä – vuoden verran Logistiikkakeskuksessakin - on 
saanut tavata erilaisia ihmisiä ja kokea erilaisia yhteistoi-
mintatapoja. Yhteistä kaikissa on ollut, että vaikka asiat 
ovat joskus vaikeita, niin henkilötasolla on keskusteluyh-
teydet ollut hyvät ja toimivat.
 
4. Mitä ajatuksia sinulla on tulevaisuuden
näkymistä Posti Oy:ssä?
Ympäri käydään ja yhteen tullaan. Lahtelaisittain kulje-

tus, lajittelu ja jakelu ovat aina tehneet tiivistä yhteistyötä, 
vaikka ollaan välillä oltu ”eri firmoissa töissä”. Kiertomat-
kalla on logistiikan mukaan saatu varastotoimintaa sekä 
rahtiliikennettä terminaalitoimintoineen. Uusia ja erilaisia 
työmahdollisuuksia on auennut roppakaupalla, mutta 
nykymallissa työntekijöiden ”firmasta toiseen ja takaisin 
liikkuminen” on tuntunut tosi kankealta. Tulevaisuuden 
näkymänä henkilöstöllä on jatkossa todellinen valinnan-
mahdollisuus liikkua alueen työtehtävissä tai jopa räätä-
löidä erilaisia tehtäväkokonaisuuksia kykyjen ja jaksami-
sen mukaan.

1. Kuka olet? Tausta, 
ammatti, vastuualue

Jari Särösalmi, palveluesi-
mies, Lahden terminaalin pos-
tinkäsittely, IPO

2. Alaisten määrä?
25 henkilöä

3. Mitä pidät esitetystä, että 
henkilöstö on tärkeä voima-
vara. Toisaalta minkälaisia 
kokemuksia yhteistoiminnasta henkilöstön edustaji-
en kanssa?
Henkilöstö on vastuualueeni tehtävien hoitamisessa var-
masti tärkein osatekijä. Tämän jälkeen tulevat mm. työ-
tilat ja välineet.

Henkilöstön kanssa työskenneltäessä on hyvä muistaa, 
kuinka tärkeää on kuunnella heidän mielipiteitään ja olla 
valmis keskustelemaan erilaisista asioista.
Yhteistoiminta luottamusmiesten ja työsuojelun kanssa 
on sujunut mielestäni kitkattomasti. Asioista on voitu aina 
keskustella avoimesti.

4. Mitä ajatuksia sinulla on tulevaisuuden
näkymistä Posti Oy:ssä?
Tällä hetkellä päällimmäisenä ajatuksena on yhdistymi-
nen Posti Oy:ksi ja sen tuomat haasteet organisaatio-
muutoksineen.
 Uskon talousnäkymien parantumiseen tulevaisuudes-
sa ja sitä kautta myös Posti Oy:n menestymiseen.
Mm. verkkokaupan ja paketti-/ rahtivolyymin kasvun us-
kon luovan lisää työpaikkoja Posti Oy:n henkilöstölle.

Kuva on Armisen Pekan ottama eli ”loistava”.
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telojakson aikana poistui (tes 8 § 5 mom).
Liukuvan työajan piirissä olevilta poistui vuoden lopulla 
tehtävä siirto liukumasaldosta (5-�0 tuntia) joustova-
paaksi. Tämä muutos oli jo sovittu toteutettavaksi kokei-
luluonteisesti viime vuoden vaihteessa (tes 9 § 9 mom).  
Työhönsidonnaisuuslisä nousi seuraavasti: Työhönsi-
donnaisuuslisä on enintään kahden tunnin väliseltä ajalta 
7,00 euroa (5,��) ja yli kahden tunnin ajalta ��,00 euroa 
(�0,44) (Tes �� § � mom).
Tarkennettiin tekstiä perehdyttämislisästä seuraavasti: 
Perehdyttämislisää maksetaan perehdyttämiseen käyte-
tyiltä tunneilta (tes �5 § �9 mom).

Muutosturvasopimus jatkuu
Muutosturvasopimuksen jatkaminen oli liiton tärkein ta-
voite, jota sovittiin jatkettavaksi sopimuskauden ajan 
�.��.�0�4 - ��.�0.�0�5. Tuotannollisin ja taloudellisin 
perustein irtisanotulle työntekijälle maksetaan edelleen 
samansuuruista muutosturvarahaa, kuin aiemmassakin 
sopimuksessa oli. 
Ainoa olennainen muutos sopimuksessa on muutos-
turvarahan maksamisen jaksottaminen kahteen osaan. 
Työsuhteen päättyessä maksetaan muutosturvarahasta 
kolmen kuukauden osuus ja mikäli työntekijä palkataan 
kolmen kuukauden sisällä takaisin toistaiseksi voimas-
saolevaan työsuhteeseen, ei hänelle makseta jäljelle 
jäänyttä osaa muutosturvasta. Tällöin katsotaan hänen 
työsuhteensa palvelussuhteen ehtojen osalta jatkuneen 
keskeytyksettä, jos hän jatkaa aiempia työtehtäviä vas-
taavassa työssä.
Ne työntekijät, joiden muutosturvarahan suuruus on pie-
nempi kuin kolmen kuukauden palkka (alle kaksi vuotta 
työsuhteessa), saavat muutosturvarahan kokonaisuu-
dessaan.  

Sopimuskauden työryhmät
Tes-neuvottelujen yhteydessä käytiin vuonna �0�4 käy-
tyjen yt-neuvottelujen jälkeen syntyneitä erimielisyyksiä 
irtisanomisista ja vähentämisjärjestyksen noudattami-
sesta. Osa tapauksista ratkaistiin, mutta jäljelle jääneet 
erimielisyydet käydään läpi marraskuun aikana läpi työ-
ryhmässä.  Tapaukset, joista ei päästä yhteisymmärryk-
seen voidaan saattaa tarvittaessa tuomioistuimen rat-
kaistavaksi.
Osana työehtosopimusratkaisua sovittiin useita työryh-
miä tulevalle sopimuskaudelle. Työryhmien tehtävänä on 
uudistaa aiemmin sovittuja kirjauksia koko työehtosopi-
muksen ja palkkaliitteiden osalta seuraavasti.

Työehtosopimuksen uudistamistyöryhmä 
Työryhmän tehtävänä on tarkastella ja tarvittaessa 
muuttaa työehtosopimuksen tekstien rakennetta. Työ-
ryhmän tehtävänä on myös koota yhteen ja tarkastella 
erillispöytäkirjoilla sovitut asiat ja tehdä niihin tarvitta-
essa muutoksia. Työryhmätyön keskeisenä tavoitteena 
on saada työehtosopimus helpommin sovellettavaan ja 
valvottavaan muotoon työpaikoilla. Uudistustyön tulee 
tapahtua kustannusneutraalisti.

Palkkalaskelma- ja työsopimustyöryhmä
Tehtävänä on yksinkertaistaa ja päivittää palkkalaskel-
man luettavuus ja ajantasaistaa työsopimuspohjat.

TES syntyi aikataulussa
PAUn ja Palvelualojen työnantajaliitto PALTAn välisissä 
Viestinvälitys- ja Informaatiologistiikka-alan työehtoso-
pimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos aika-
taulussa. Työehtosopimukset ovat voimassa �.��.�0�4 
- ��.�0.�0�5. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mu-
kaisia.

Palkankorotukset noudattavat keskusjärjestöjen työlli-
syys- ja kasvusopimuksen mukaista linjaa. Viestinvä-
litys- ja logistiikka-alan palkkaliitteiden N, C, Y, P, D ja 
M palkkaryhmien taulukkopalkkoihin ja henkilökohtaisiin 
työsopimuksiin perustuviin palkkoihin tehdään �.��.�0�4 
lukien 0,4 prosentin yleiskorotukset. Palkkataulukoiden 
pääkaupunkiseutulisä PKS � prosenttia lasketaan uu-
desta taulukkopalkasta. Työehtosopimuksen mukainen 
henkilökohtainen palkanosa lasketaan uudesta taulukko-
palkasta.
Työaikakorvausten tarkistukset tehdään lähinnä 
�.��.�0�4 jälkeen alkavan työaikakorvausten laskenta-
kauden alusta. 

Työsuojeluasiamiehille rahakorvaus 
Työsuojeluasiamiehille maksetaan kertakorvauksena 
�50 euroa �.�.�0�5 jälkeen seuraavan palkanmaksun 
yhteydessä ja �50 euroa �.�0.�0�5 jälkeen seuraavan 
palkanmaksun yhteydessä.
Työhönsidonnaisuuslisää lukuun ottamatta muita erityis-
vastuuseen tai erityisosaamiseen perustuvia lisiä tai mui-
ta erillisiä euromääräisiä lisiä ja korvauksia tai luottamus-
mies- ja työsuojelupalkkioita ei koroteta. 
Matkakustannusten korvausten euromääriä tarkistetaan 
vuonna �0�5 Verohallinnon niitä koskevan päätöksen 
mukaisesti.

Muutokset Viestinvälitys- ja logistiikka-alan
työehtosopimukseen
Arkipyhäkorvaus maksetaan kaikille nyt tuntipalkkaisille 
osa-aikatyöntekijöille. Aiemmin ollut 64 tunnin työssä-
oloedellytys neljän kalenteriviikon pituisen työvuoroluet-
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Palkkaliitteet C ja Y
Palkkaliitteiden C (toimihenkilötehtävät) ja Y (yritysmyyn-
ti) – työryhmän aikaa jatketaan �0.4.�0�5 saakka. Työ-
ryhmässä jatketaan viitetoimenkuvien tarkistamista ja 
tarvittaessa päivitetään niiden sisällöt.  

Uusi palkkaliite P ja D-liitteiden tilalle 
P- (viestinvälitys- ja kuljetustyö) ja D - (sanomalehden-
jakelu) liitteiden uudistamistyöryhmän toimeksiantona 
on luoda uusi palkkaliite nykyisten palkkaliitteiden tilal-
le. Työryhmän tehtävänä on luoda alan töihin paremmin 
soveltuva palkkausjärjestelmä, joka tunnistaa palkkaliit-
teiden tehtävien osalta tuntiperusteisen ansion ja on kir-
jauksiltaan nykyisiä palkkaliitteitä selkeämpi. 
Palkkaliitteiden uudistaminen on osa työehtosopimuksen 
laajempaa yksinkertaistamista varten sovittua työryhmä-
kirjausta. Palkkaliitteen uudistamistyö pitää myös sisäl-
lään tavoitteen oman henkilöstön nykyistä laajemmasta 
käytöstä viestinvälitys- ja logistiikka-alan tehtävissä ja 
mahdollistaa työn tekeminen nykyistä paremmin koko-
aikatyönä. Työryhmä voi pilotoida sopimuskaudella eri 
variaatioita palkkaus- ja työaikamalleista ja hyödyntää 
niistä saatavaa tietoa palkkaliitteiden uudistamistyössä. 
Neuvottelujen yhteydessä sovittiin valmiiksi alustavat pe-
lisäännöt yhdelle perusjakelussa ja käsittelytyössä kokeil-
tavalle palkkaryhmäpilotille (ns. 500-ryhmä). Vapaaehtoi-
suuteen perustuvassa pilotissa on mahdollista kokeilla 
laajempaa työssäkäyntialuetta, sekä nykyistä vapaampia 
työaikakirjauksia mm. ylityökynnyksen ja työvuoroluette-
lon muuttamisen osalta. Pilotissa tulee hyödyntää myös 
joustovapaajärjestelmää työaikojen tasaamiseen nykyis-
tä käytäntöä laajemmin. Pilotissa sovittiin myös käytettä-
väksi työvuoron pituudesta riippuvia kiinteitä taukoaikoja. 
Pilotista saatavista kokemuksista pyydetään raportteja 
laajasti palkkaliitteiden uudistamistyöryhmän käyttöön. 
Pilotteja sovittiin kokeiltavan em. työtehtävissä yksi ku-
takin aluepäällikköaluetta kohden. Korvaukseksi pilottiin 
osallistuvalle työntekijälle sovittiin nykyistä P-liitteen isoa 
ja pientä moduulia vastaava summa kuukaudessa. Li-
säksi pilottiin osallistuvalle työntekijälle taataan voimassa 
olevien tes- kirjausten mukainen ansiotaso tarvittaessa. 
Pilottiin osallistuvalla työntekijällä on yhden kuukauden 
irtisanoutumisaika joko omasta tai työnantajan aloittees-
ta. Pilotin kokeiluaika on ��.� – ��.5.�0�5.

Palkkaliite M
Työehtosopimuksen osapuolet perustavat työryhmän, 
jonka tehtävänä on valmistella palkkaliitteen M (varas-
totyö) olosuhdelisäkirjauksen selkeyttäminen sekä tar-
kastella palkkaliitteen M esimiestehtävien sijoittamista 
palkkaliitteeseen C kustannusneutraalisti.

Kuljetustyön palkkaliite K
Edellisellä sopimuskaudella sovitun palkkaliitettä K kos-
kevan työryhmän määräaikaa jatketaan �0.9.�0�5 saak-
ka.

Tilapäinen työ perustuu vapaaehtoisuuteen
Uutena asiana sovittiin tilapäisen työn pelisäännöt. Itel-
lassa voidaan tilapäistä työtä käyttää tapauksissa, joissa 

työntekijä ei ole sairauden tai tapaturman vuoksi täysin 
työkyvytön. Tällöin hänelle saattaa olla mahdollista osoit-
taa jotakin muuta työsopimuksen mukaista työtä. 
Tilapäinen työ perustuu aina vapaehtoisuuteen. Sen pitää 
olla tarkoituksenmukaista ja työn tulee olla työsopimuk-
sen mukaista tai siihen rinnastettavaa työtä.  Työntekijä 
voi myös työskennellä väliaikaisesti erikseen sovitussa 
muussa tehtävässä tai saada koulutusta.  
Työntekijän työkyvyttömyyttä koskevassa työterveys-
lääkärin antamassa lääkärintodistuksessa on kuvattava 
ne mahdolliset rajoitukset, jotka sairaus tai vamma työn 
tekemiselle aiheuttavat. Ennen järjestelmän käyttöönot-
tamista valmistellaan Itellan sisällä, yhteistyössä henki-
löstön kanssa, näiden säännösten mukaiset täsmentävät 
ohjeet.

Selkeyttä sairaanhoitopalveluihin
Sovittiin, että Itella oikaisee palvelun tuottajille antaman-
sa väärät tulkinnat. Ensimmäinen koskee fysikaalisen 
hoidon määrää ja oikeutta lähetteen saamiseen. Fysi-
kaalisen hoidon määrää ei ole rajoitettu. Lähetteen fysi-
kaalisen hoitoon voi saada aina lääkärin todetessa hoi-
don tarpeelliseksi.
Toiseksi täsmennettiin psykologin konsultaatiota. Ne hy-
väksytään pääsääntöisesti �-5 käynniltä psykiatrin tai 
työterveyslääkärin määräämänä. Ennaltaehkäisevänä 
toimintana, ei sairaanhoitona, toteutettavien työterveys-
psykologin neuvonta- ja ohjauskäyntien määrä on �- � 
käyntiä.

Oikeus Mehiläisen palveluihin työ- ja
lomamatkoilla
Kolmas täsmennetty asia on oikeus käyttää sairaanhoi-
topalveluja työ- ja lomamatkojen aikana. Työmatkalla ja 
loma-ajalla työntekijä voi kääntyä akuuteissa sairausta-
pauksissa aina Mehiläisen puoleen, jos paikkakunnalla 
sellainen on, vaikka hänelle muutoin olisi osoitettu muu 
terveyspalvelun tuottaja.

Kuntoutusrahalla muussa yrityksessä
olevan lomaetu
Työntekijä, joka on kuntoutusrahan turvin esim. työkokei-
lussa tai oppisopimuskoulutuksessa muussa yrityksessä 
ja hänen työsuhteensa on voimassa Itellaan, kerryttää 
vuosilomaa Itellassa, mikäli hänelle ei ko. yrityksessä 
anneta vuosilomaa työkokeilun tai oppisopimuskauden 
aikana.
  
Yksimielisyys tes-tulkinnoista 
Tes-neuvottelujen yhteydessä käytiin läpi syntyneitä eri-
mielisyyksiä Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtoso-
pimuksen tulkinnoista. Seuraavissa asioissa saavutettiin 
yksimielinen näkemys:
- Vuosilomapalkan maksaminen. Määräaikaisten loman 
ansainta, kun on katkoja työsuhteessa.
- Koeajan määrittely työsuhteen kestäessä. Sovittu koe-
aika ei oikeuta purkamaan työsuhdetta päättymään koe-
ajan perusteella, vaan ainoastaan palauttamaan työsuh-
teen ennen muutosta olleeseen oikeustilaan.  
- Ateriakorvaus maksetaan myyntityössä olevilla toimi-
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Puutalkooporukka Mikko Mähönen, Yyki Finnström & Markku Oinonen.

Haravoimistalkoot

Esko Hietaniemi                                                            Pertti Miettinen                                                            Mika Roos

henkilöille, jos heillä ei ole liukuvan työajan puitteissa ole-
van tauon (��.00 – ��.�0) välisenä aikana mahdollisuutta 
käyttää matkan aikana Itellan sopimusruokapaikkaa.

Teksti: Esko Hietaniemi, liittosihteeri,
Pertti Miettinen, työehtoasiantuntija,
Mika Roos työympäristöasiantuntija

Kuvat: Martti Leppä

NUOTIORANTA 2014

Lokakuinen lauantaiaamu valkeni Nuotiorannassa su-
muisena ja hiukan tuulisena.
 Haravointiväki kokoontui klo �0 kentälle työnjakoon. 
Todettiin, että ei ollut tungosta talkooväestä. Yksi auto 
laskeutui vaille �� rantaan. Jännittyneenä odotimme, että 
keitä mahtaa tulla. Autosta nousi yksi TOIMIKUNNAN jä-
sen Nyströmin Martti. Hän oli luullut, että talkoot alkavat 
klo ��.00.
 Mutta ei se mitään. Hän otti autosta oman haravan ja 
saappaat (ajattelin että onko hänellä mukana oma kahvi-
pullokin) ja aloitti työt. Ja olikin tehokas talkoomies. Mar-
tille suuri kiitos työpanoksesta! Osa porukastamme, kun 
olivat hiukan vajaakuntoisia.

 Puolenpäivän aikaan juotiin kahvit Annen tekemien lei-
vonnaisten kera. Kiitokset Annelle!
 Lehtiä riitti. Nakki puhalsi lehtiä kasaan puhaltimella. 
Tuntui, ettei loppua tule. Kahdet kottarit ja yksi auto perä-
kärryn kanssa keräsi kasoja ja kuskasi pois. Kello �5.00 
työt oli tehty ja oli ruuan aika.
 Anne oli tehnyt salaatit ja patongit. Ruoka maistui. Po-
jat lämmittivät saunan ja tytöt pääsivät ekana löylyihin. 
Kyllä oli mukava lämmitellä jäseniään saunan lauteilla. 
Sitten oli mahdollisuus paistaa makkaraa. Illalla uni mait-
toi, vaikka hiukan jäseniä kolotti.

Talkoissa olivat mukana Nakki, Eroset, Kortelaiset,
Finnströmit, Hopo ja Martti. Kaikkiaan siis 9 henkilöä.

Palautteen kirjoitti Riitta
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Luottamus-
miesasioita
Olen toiminut luottamusmiehenä 
�.6.�0�� lähtien ja sitä ennen olin 
varaluottarina. Vastuualueeni on 
Hauho, Hollola, Järvelä, Lammi ja 
Orimattila. Edustettavien joukko on 
näin ollen aika iso. Jostain kumman 
syystä vielä tänäkin päivänä löytyy 
sellaisia henkilöitä, jotka eivät kuu-
lu liittoon!? Itse tulin taloon vuonna 
�988 ja liityin samana vuonna liittoon.  
Se oli itsestään selvä asia, vaikka liiton asiat eivät �-
kymppisenä niin kiinnostaneetkaan.
 Tänä päivänä, jos joku ei kuulu liittoon, ihmettelen sitä 
itsekseni ääneen. Kuka uskaltaa kuulua johonkin työttö-
myyskassaan, kun Yt:t jyrää lähes joka alalla rankalla kä-
dellä? Ei sieltä kassasta saa kuin päivärahat, jos sattuu 
huonosti käymään. Ei ole tukena luottamusmiespalvelui-
ta, ei lakimiespalvelua yms. asioita, jotka kuuluvat meille 
ammattiosaston jäsenille ilmaiseksi.
Kaiken kukkuraksi, välillä naurattaa, kuinka nämä liittoon 
kuulumattomat Loimaan asiakkaat ovat usein niitä aktiivi-
simpia kyselijöitä ja pestintuojia. Eivätkö he hoksaa teh-
neensä valintaansa? En minä voi auttaa heitä asioissa, 
jotka ovat liiton jäsenille.
 Olen saanut osastoon monta uutta jäsentä, eli kyllä 
meistä jotkut osaavat ajatella asioita myös kauaskantoi-
sesti. Tulevaisuudesta, kun ei pysty kukaan sanomaan 
varmuudella, kenellä on töitä – paljon tai vähän; ehkei 
ollenkaan – jäsenyys kannattaa ehdottomasti.
 Olen positiivisesti yllättynyt, kuinka mielenkiintoinen 
tämä pesti on ollut ja aivan mahtavia henkilöitä olen oppi-
nut tuntemaan. Nyt kun nassut ovat tulleet tutuksi puolin 
ja toisin, niin juttuakin riittää todella mukavasti.

Eipä minulla tällä kertaa tämän enempiä. Jos tiedät ka-
verin, joka ei kuulu liittoon, anna vinkkiä, että kyllä kan-
nattaisi!

Tämä on kirjoitettu �4.�0.�0�4, mutta ilmestyy ennen 
joulua eli

Rauhallista ja mukavaa joulun aikaa kaikille!                                         

Joanna Villa, alueluottamusmies

Esimiesten
irtisanomi-
sista...
Olin tehnyt jo edellä olevan kirjoituk-
sen ja lähettänytkin, kun esimiesten 
yt:t tulivat ajankohtaisiksi. Halusin sa-
noa tästä vielä jotain.

Minun alueelleni se olikin kova isku, 
kuinka siellä kävi!

Ensimmäinen pommi putosi Orimattilaan ja tunnel-
man huomasin heti sisään astuttuani. Toimipaikassa oli 
hautajaistunnelma ja aika nopeasti selvisi, että Jarmo 
oli irtisanottujen joukossa. Juttelin tapani mukaan hen-
kilöstön kanssa ja eihän siellä juuri huuli lentänyt, eikä 
muutenkaan ollut normaali meininki. Paljon herätti myös 
kysymyksiä, joihin ei saada vastauksia varmaan kos-
kaan, että MIKSI? Juttelin pitkään myös Jarmon itsensä 
kanssa, eikä siinä tilassa hymyilyttänyt enää ketään. Yli 
�0 vuotta palvellut ja ilmoitetaan, et se on moro! Ei pieni 
ihminen jaksa ymmärtää minkälaisia kuvioita on irtisano-
misissa noudatettu ja väistämättä henkilöstössä heräsi 
kysymys: Eikö me merkitä talolle mitään? Jos �0v ei riitä 
näyttöihin niin mikä riittää?

Toinen pommi putosi Hollolaan, jossa myös itse työs-
kentelen. Pekka piti aamulla palaverin, että kenkää tuli. 
Siinä alkoi yhden sun toisen alahuuli väpättää, eikä kun-
non itkuiltakaan vältytty. Hautajaistunnelma valtasi silloin 
myös Hollolan. Pekka on ollut talossa �5 vuotta. Taas he-
räsi kysymys, miten voi olla mahdollista? Ja suurempana 
huolena, etteikö meitä arvosteta oikeasti ollenkaan? 
Pekka on ollut reilu ja mukava. Mikä parasta, vaikka on 
pomo, myös kaveri. Olemme tehneet yhdessä mielettö-
män mukavia ja legendaarisia reissuja. Pekalle olen use-
asti sanonut, että pidän hänen tyylistään johtaa Hollolan 
konttoria. Hän on ollut kuin pitkänmatkan juoksija, joka 
ei ala ihan pikku asioista meille murputtaa. Hän ei ole 
jaellut tyhjänpäiväisiä huomautuksia/varoituksia, vaan on 
sanonut silloin kun on ollut oikeasti sanottavaa. Kun hän 
on ollut reilu meitä kohtaan, olemme mekin olleet reiluja 
häntä kohtaan. Pekka tietää varmasti, että se kun istuu 
pomon pallilla ei tee hänestä hyvää esimiestä, mutta niin-
hän se on, että auktoriteetti ansaitaan. Sitä ei voi, eikä 
pysty vaatimaan.

Toivotan Jarmolle ja Pekalle pelkästään hyvää tulevai-
suuteen. Nähtäväksi jää, mitä se tuo tullessaan. Kiitos 
kuluneista vuosista ja nähdään!

Alueluottamusmies

Joanna Villa
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NUOTIORANNAN VUODEN 2015 MÖKKIARVONTA

– Suurin tapahtuma osastolle oli järjestelyineen Lahdessa järjestetyt PAU:n Talvipäivät �5.–�6.�.�0�4,   
 joista saatiin paljon positiivista palautetta.
– PAU:n Etelä-Suomen aluejärjestön koulutustilaisuus ”Työsopimusten täydentävä koulutus” Tallinnassa  
 �9. – �0.�.�0�4. Osallistujat: Janne Koivunen, Markku Rinkinen, Kia Nyländen ja Jarmo Tuominen.
– Nuotiorannassa järjestettiin avoimet ovet �7.5.�0�4, johon tuli muutamia henkilöitä tutustumaan
 alueeseen.
– Nuotiorannan kokokesän mökit saivat Riitta Finnström ja Heikki Haverinen.
– Nuotiorannan isännöitsijäksi valittiin kausille �0�4–�0�5 Markku Oinonen
– Toimikunnan Taloustyöryhmään valittiin Pentti Wikman (koollekutsuja), Jarmo Tuominen, Lea Siltanen,  
 Jouko Meronen ja Anssi Veirto. Lisäksi paikalle kutsutaan sihteeri Olli Puodinketo.
 Tiedotustyöryhmään valittiin Kia Nyländen (koollekutsuja), Olli Puodinketo ja Jarmo Tuominen.
– Jakeluhenkilöstölle järjestettiin palaveri �0.5.�0�4.
– Nuorisoilta järjestettiin Keilahallilla �8.5.�0�4.
– PAU:n puheenjohtajaksi on valittu Heidi Nieminen. Lahden osaston esitys liiton puheenjohtajaksi oli Kari  
 Lempinen. PAU:n uusia toimitsijoita on liittosihteeri Esko Hietaniemi ja lakimies Iikka Avela.
– Etelä-Suomen aluejärjestön kokousedustajiksi ��.�0.�0�4 valittiin Susanna Sallanne, Kari Lempinen ja  
 Jarmo Tuominen.    
– osastossa on jäseniä yhteensä 644, joista töissä 4�8, eläkkeellä �8� ja työttömyys- tai työkyvyttömyys 
 eläkkeellä �5 henkilöä.
– PAU:n Lahden osasto esitti SAK:n Lahden paikallisjärjestön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Susanna  
 Sallanetta kaudelle �0�5–�0�6
– Esimiehille jarjestettiin palaveri ��.�0.�0�4 
– Varkauden Talvipäivien �4.–�5.�.�0�5 kokousedustajiksi valittiin Jarmo Tuominen, Olli Puodinketo, Lea  
 Siltanen, Kia Nyländen, Hannu Kettunen, Janne Koivunen, Susanna Sallanne ja Sebastian Meszynski.
– toimikunnan kokouksissa käsitellään kuljetus-, käsittely-, jakelu-, varastopalvelu- ja työsuojeluasioita, jo- 
 ten eri ammattiryhmien luottamusmiehet kutsutaan kertomaan ajankohtaisista asioista.
            Olli Puodinketo Sihteeri

   PAU:n LAHDEN OSASTON TOIMIKUNNAN KOKOUSASIOITA
     (KULUNUT KAUSI 2014)

Nuotiorannan kokokesän mökkejä voi hakea kirjallisesti kaikki
Pau:n Lahden osaston jäsenet. Hakemukset on oltava
Tiistaihin ��.�.�0�5 mennessä.

Hakemuksesta tulee ilmetä nimi ja osoite, allekirjoitus ja puhelinnumero 
Kuoren päälle merkintä (kokokesän mökki). Hakemukset osoitteella: 
Pau:n Lahden osasto ry
Puhelinkatu � 
�5��0 Lahti.

Hakemukset ovat sitovia.
Mökki arvonta suoritetaan Huhtikuun toimikunnan kokouksessa.
Arvonnassa on kaksi ryhmää, ensimmäisessä ovat ne henkilöt,
jotka eivät ole ennen arvontaan osallistuneet.
Toiseen arvontaan sijoitetaan ne, jotka ovat aiemmin arvontaan
osallistuneet.

Edellisenä kesänä voittaneet eivät voi arvontaan osallistua
(hakea kuitenkin kannatta, jos ei ole muuten riittävästi hakijoita).
Muut mökkivaraukset alkavat �.4.�0�5, joita voi tiedustella numerosta 040 8564�7� (jos numero ei vastaa,
niin otamme sinuun yhteyttä).
Tutustu kesäpaikkaamme myös osastomme kotisivuilla: www.lahdenosasto.pau.fi 
Mökkien vuokrien hinnat selviävät osaston vuosikokouksen jälkeen, josta ilmoitus löytyy tästä lehdestä.

         Olli Puodinketo
         Sihteeri



  �4   �5

Toimikunta rykäsi talkooporukan kasaan kaivamaan Nuo-
tiorantaan sähköjohtoa, koska kaivuri ei suoriutunut koko 
urakasta haastavan maaston takia. Sonnustauduimme 
retkelle marraskuun ensimmäisenä lauantaiaamuna. 
Saimme tehdä matkan kuulaassa syyssäässä; oli kuivaa 
ja pieni pakkanen.
 Rannassa olikin jo Nakki, Yyki ja Mikko puutalkoissa. 
Hyvin sinne sekaan mahduimme. Olimme varanneet 
vielä omia lapioitakin mukaan, jotta kaikille riitti työka-
luja. Kävimme toimeen tomerasti ja työtä tehtiin lämpi-

TALKOITA
NUOTIORANNASSA

mikseen. Hetken huhkinnan jälkeen joutui vähentämään 
vaatekertoja puseron alta. Valmista tuli ennätysnopeasti 
reilussa kahdessa tunnissa; olimme kaivanneet vaikeas-
sa maastossa noin 7 metriä ojaa tulevia sähköjohtoja 
varten. Siirryttiin siis takkatuvanpuolelle kahvittelemaan. 
Susa olikin keittänyt meille oikein maittavat kaffet.

Kiitos! 
Markku, Olli, Tuomo, Sebastian ja Susanna

PUUSEPÄSTÄ POSTIMIEHEKSI

Postiliiton Hämeenlinnan osaston aktiivisuus näkyi aikanaan niin liiton 
lehdessä kuin oman osaston Keltanokka-lehdessä. 

Jäin tämän vuoden keväällä pois Postin hommista. Muu-
tos Posti-Itellassa oli sen verran raju, että parempi jäädä 
pois, kun siihen oli itsellä mahdollisuus ja terveydellisis-
täkin syistä. Mutta sanottakoon heti, että hampaan ko-
loon ei jäänyt mitään kaivelemaan. Takana oli �� vuotta 
lähinnä postin jakelua sen kaikissa eri muodoissa. Kynä 
hommat ovat aina olleet mielekästä puuhaa minulle. 
Niinpä nousi mieleen ajatus kirjata tapahtumia ja sattu-
muksia postivuosieni varrelta. Muisteloita riittääkin sen 
verran, niin kuin meillä kaikilla postilaisilla, että katsoin 

viisaammaksi kertoa niistä tämän lehden seuraavassa 
numerossakin. Tilaa luvattiin ainakin oleman.   
 Puuseppää aina tarvitaan, näin oli vielä 70-luvun alus-
sa. Kävin tuolloin alan ammattikoulutuksen Riihimäellä. 
Koulun jälkeen menin töihin Lappilan Puusepille Kärkö-
lään. Intin jälkeen v. 76 menin naimisiin ja vaimon am-
matin myötä tuli karjanhoito myös tutuksi. Vaimon työn 
myötä tulivat muutot Kärkölästä Hämeen Koskelle ja v. 
8� Hakoisten kartanoon, Janakkalaan. Hain töitä Hä-
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Onneksi ei tarvinnut koskaan kelkalla kannolle lähteä. Kuvan kelkalla 
on aikoinaan jaettu postia Vilppulassa.  Kuva on otettu viime kesänä 
Mänttä-Vilppulan Pohjaslahden kylän kotiseutumuseosta.

meenlinnan seudulta, mutta sopivaa alan työpaikkaa ei 
tahtonut löytyä, kun Sotkakin veteli viimeisiään. Yleinen 
työllisyystilanne oli 80-luvun alussa kuitenkin aivan eri-
lainen kuin tällä hetkellä. Työvoimatoimistossa käydes-
säni minulle tarjottiin, metsurin, metallialan ja Postista 
maaseutujakelun hommia. Valitsin viimeksi mainitun aja-
tellen, että kaipahan sitäkin tekee siihen asti, kun löytyy 
puualan hommia. Niinpä marssin Turengin postikonttoriin 
silloisen esimiehen, Martti Mäkisen juttusille. Haastatte-
lun perusteella uusi mies hyväksyttiin väliaikaisen pos-
tinjakajan toimeen maaseutujakeluun. Jakelulinjana oli 
Tanttalan -Kiipulan linja. Jakelu omalla autolla kuutena 
päivänä viikossa, jakelupisteitä 5�, talouksia �58 ja päi-
vittäinen työaika vajaa kuusi tuntia. Alla oli v. 7� mallia 
Escortti.  Kerranpa lauantaina Escortti teki tenän Tantta-
lassa erään maatalon kohdalla. Konepellin alla kiroilles-
sani talon isäntä tuli siihen apua tarjoamaan. Yhdessä 
todettiin bensapumpun menneen rikki. No, eipä hätiä 
mitiä, totesi isäntä ja jatkoi, että mennäänpäs ensin aa-
mukahveelle ja lähdetään sen jälkeen jakamaan loput 
postit. Näin tehtiin ja lenkin jälkeen lähdettiin hakemaan 
Hämeenlinnasta uutta pumppua. Eipä huolinut isäntä 
näistä palveluista rahallista korvausta, jota tarjosin. Vaan 

muistinpa jouluna isäntää konjakkipullolla. Vaikka työso-
pimus olikin väliaikainen, sopimusta jatkettiin useampaan 
kertaan.  Maaseudun rauhasta sain nauttia pari vuotta, 
jonka jälkeen tarjottiin mahdollisuutta ”yllennykseen”, 
eli siirtoa postimies puolelle. Vaikka virkaa minulla ei ol-
lutkaan, virkapuvun sain hakea Valtion pukutehtaalta jo 
maaseutujakelussa ollessani. Kun ensimmäisen kerran 
tulin kotiin uusi virkapuku päällä, oma koira ei tunnistanut 
isäntäänsä, ennen kuin tunsi tutun äänen, tässä tapauk-
sessa karjaisun, suikan alta. Meinasi oma koira purra!
 Ensimmäinen kesä (-84) postimies puolella on jäänyt 
mieleen helteisenä ja hikisenä. Turengin Tapailan hiki-
raput kastoivat selän. Yleensä tuohon aikaan reiteiltä 
selvittiin viimeistään puoleen päivään mennessä, kun 
oikein hikoili. Oliskohan kannattanut jo tuolloin hiljentää 
vauhtia. Seitsemän viikon postimies kurssin jälkeen oli 
mahdollisuus hakea avautuvia virkoja. Käytäntö oli to-
sin sellainen, että virkoja saivat ensin hakea vanhem-
mat ja talossa pitempään olleet. Eipä siinä auttanut, 
kun odotella omaa vuoroaan, jos meinasi olla väleissä 
vanhemman porukan kanssa. Kiinnostus liikuntaan, 
aluksi lenkkeilyyn heräsi postimiesvuosien alkuaikoina. 
Suurin ”syyllinen” tähän lienee Salmen Mape.  Mapen 
kanssa tahkottiin Konttilan maastoja useampi vuosi.                                                                                             
Posti – Tele järjesti syksyisin 80- ja 90-luvulla Keski-
Suomessa valtakunnallisen liikuntatapahtuman, Pekan 
Polun, silloisen pääjohtajan Pekka Tarjanteen nimeä mu-
kaillen. Tarjanne olikin aina mukana kympin lenkkipolul-
la. Tarjannetta seurannut toinen Pekka ei sitten ollutkaan 
juoksu- tai kävelymiehiä, mutta hyvä porukan matkaan 
lähettäjä kylläkin. Riihimäkeläisten kanssa matkaan läh-
dettiin ja Postilinjojen linja-autossa oli tunnelmaa, ainakin 
paluumatkalla. Keurusselällä tapahtui kerran varsin ikä-
vä vastoinkäyminen. Kunto piti olla kohillaan. Harjoiteltu 
oli säännöllisesti ja kaikkien oppien mukaan. Etukäteis-
tankkaus tehtiin oikeilla kuntojuomilla ja suklaita syötiin 
juoksua edeltävät pari päivää. Vaan kuinkas kävi. Kaksi 
ekaa kilometriä meni lennokkaasti, sen jälkeen mentiin 
vielä lennokkaammin puskaan kyykylle.  Kas kun ns. vat-
ta rupes pitää peliä. Puskaan juostessani joku takaa tulia 
siinä huuteli, että eipäs oikasta. Se siitä Pekan Polusta, 
mutta huumorilla mentiin iltajuhlaan, tankkaamaan.
 Postiliittoon liityin heti, kun Postin hommiin tulin. Var-
sinkin, kun silloinen Turengin postimiesten työhuonekun-
nan luottari, Toikkasen Eija, jäsenyys halukkuutta minulta 
tiedusteli. Olin jo oppikouluaikana kiinnostunut niin politii-
kasta kuin järjestötoiminnasta, niin kuin oli moni muukin 
60–70 luvun nuori. Lappilan puusepillä olin peräti am-
mattiosaston sihteeri. Niinpä muutaman hiljaisen vuoden 
ja yhden omakotitalon rakennuspuuhien jälkeen innostus 
järjestötoimintaan heräsi uudestaan. Näihin tapahtumiin 
palaamme Torven täydeltä lehden ensi vuoden nume-
roissa.

Tapani Hämäläinen
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Usean vuoden aikana on paljon kiistelty palkansaajien 
tulevasta eläkeratkaisusta. Nyt syksyn aikana työmark-
kinoiden keskusjärjestöt osoittivat kykynsä sopia, niin 
eläkkeiden kohtuullisesta tasosta, eläkejärjestelmän kes-
tävyydestä, kuin julkisen talouden tasapainottamisesta-
kin. Ratkaisu tehtiin paineessa ja hyvin ahtaassa tilassa. 
Osaa palkansaajien keskusjärjestöistä ja niiden päättä-
vissä elimissä olevia suututti ymmärrettävästi ratkaisun 
sisältö. Kritiikki kohdistuu alimman vanhuuseläkeiän 
nousuun portaittain 6� vuodesta 65 vuoteen sekä nykyi-
seen jaksamiseen työpaikoilla. Toisaalta eri ammattialo-
jen välistä oikeudenmukaisuutta lisää merkittävästi se, 
että sillä ei ole merkitystä, minkä ikäisenä olet eläkettäsi 
kartuttanut.

MITÄ: Työmarkkinajärjestöjen neuvottelema ratkaisu 
nostaa keskimäärin eläkkeelle siirtymisiän 6�,4 vuoteen 
�0�5 mennessä. Mitä kauemmin töissä jaksaa, niin sitä 
enemmän saa eläkettä.

MIKSI: Suomalaiset elävät yhä pidempään uusien hoi-
tomenetelmien sekä lääkkeiden myötä ja elinaikojen en-
nustetaan nousevan jatkossakin. Aiempi järjestelmä olisi 
tullut hyvin kalliiksi ja eläkemaksut olisivat nousseet tun-
tuvasti.

MUTTA: Työllisyys ratkaisee lopulta työurien pitenemi-
sen ja julkisen talouden tasapainon sekä sen kuka jaksaa 
ylimääräiset vuodet. Ainakaan toistaiseksi yli 60-vuotiaita 
ei ole työelämään työttömyyskortistosta kaapattu.
 Uusi eläkejärjestelmä tulee voimaan runsaan kahden-
vuoden kuluttua, eli �0�7 vuoden alusta. Siihen saakka 
eläkettä kertyy nykyisen lain mukaisesti. 
 Eläkejärjestelmään tehtävät uudistukset kohdistuvat 
tulevaisuuteen. Ne eivät vaikuta jo maksussa oleviin 
eläkkeisiin tai nykyisten eläkeläisten asemaan. Samoin 
myös jo ansaitut eläkkeet ovat uudistuksen ulkopuolella. 
Eläkeuudistus siis koskee vasta lain voimaantulon jäl-
keen kertyviä eläkkeitä.
 Ennen �955 vuotta syntyneet siirtyvät vanhuuseläk-
keelle edelleen 6�–68-vuotiaina. Vuoden �955 ja sen 
jälkeen syntyneillä alaikäraja nousee asteittain kolme 
kuukautta vuodessa, kunnes vuonna �0�7 vanhuuseläk-
keen alaikäraja on 65 vuotta. Näin yläikäraja nousee 70 
vuoteen. Jatkossa eläkettä kertyy kunkin vuoden ansi-
oista �,5 %:a. Työeläkettä alkaa kertyä jo �7-vuotiaana 
tehdystä työstä. Samoin työeläkettä kertyy koko palkas-
ta, kun eläkettä laskettaessa palkasta ei vähennetä enää 

työntekijän työeläkemaksua.  
 Uudistuksen väliinputoajia toivottavasti lohduttanee 
se, että 5�–6�-vuotiaiden eläke kertyy vuosittain �,7 %:
lla aina vuoden �0�5 loppuun. Tämähän on korvausta 
ns.superkertymän poistumisesta sekä eläkeiän nouse-
misesta.
 Muistanemme, että edellinen eläkeuudistus tehtiin 
vuonna �005. Silloin jo nähtiin suomalaisten eliniän pi-
teneminen. Valitettavasti sen aikainen arvio on osoittau-
tunut nyt kuitenkin liian alhaiseksi. Sen johdosta eläke-
ikäraja kytketäänkin elinajan odotteeseen vuodesta �0�7 
lähtien siten, että työssä ja eläkkeellä oloajan suhde säi-
lyy vuoden �0�5 tasolla.
 Eläkejärjestelmän uudistamisesta neuvottelivat työ-
tekijöiden ja työnantajien edustajat yhdessä. Tämähän 
perustuu siihen, että työntekijät sekä työnantajat toimi-
vat työeläketurvan rahoittajina maksamalla työeläkeva-
kuutusmaksut. Tärkeää on huomioida, että eläke on osa 
kerättyä palkkaa.

MIKÄ TYÖURAELÄKE? Työuraeläkettä voi hakea 
6�-vuotiaana. Työhistoriaa tulee olla �8 vuotta. Eläket-
tä myönnettäessä tarkastellaan mahdollisuutta selviytyä 
nykyisestä raskaasta työstä. Edellytykset eläkkeeseen 
ovat lievemmät kuin työkyvyttömyyseläkkeessä. Työura-
eläkettä on haettava viimeistään vuoden kuluttua työsuh-
teen päättymisestä.

TIESITKÖ?
UUSI ELÄKEKUVIO
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MIKÄ ELINAIKAKEROIN? Elinaikakerroin rajoittaa 
elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kas-
vua. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain 
elinaikakertoimen kullekin ikäluokalle. Elinaikakerroin 
lasketaan edellisten vuosien kuolevaisuustilastojen pe-
rusteella.

MIKÄ OSITTAINEN JA VARHENNETTU
ELÄKE? Osa-aikaeläkkeen tilalle tulee osittainen var-
hennettu vanhuuseläke. Vähintään 6�-vuotiaana työn-
tekijä voi ottaa ansaitsemastaan vanhuuseläkkeestä 
maksuun �5 tai 50 %:a. Ennakkoon otettua eläkettä 
pienentää varhennusvähennys, mikä on 0,4 %.a kutakin 
varhennettua kuukautta kohden. Tämä siis laskee saa-
tavan eläkkeen määrää selvästi. Osittaisen varhennetun 
vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee 6� vuoteen vuonna 
�0�5.

MUISTA! 

Ikääntyneinä irtisanottujen ns. työttömyysputki, eli työttö-
myysturvan lisäpäivät säilyvät. Vuoden �0�9 toukokuu-
hun mennessä arvioidaan, miten 60 vuotta täyttäneiden 
oikeus työssäoloehdon uusivaan työhön on toteutunut 
käytännössä. Jos työmarkkinajärjestöt toteavat järjes-
telmän toimivaksi, niin lisäpäiväoikeuden alaraja nousee 
vuonna �96� sekä sen jälkeen syntyneillä 6� vuoteen.
 Työkyvyttömyyseläkkeeseen laskettava ns. tuleva aika 
pitenee, kun vanhuuseläkeiän alaikäraja nousee. Sa-
moin myös lisäksi jo kertyneen eläkkeen taso nousee, 
kun eläkettä laskettaessa palkasta ei enää vähennetä 
työntekijäin työeläkemaksua.   
 Tässä koottuna eri SAK:n lähteistä tiivistetysti ja lisä-
tietoja saa www.sak.fi.

Kari Lempinen
   

Ravintola Voiton
arkilounas tarjolla
kello 11-14 välisenä aikana.
Lounaslistan löydät
www.fazer.fi/voitto

HUOM!
PAU saavutti sitkeiden neuvotteluiden 
jälkeen positiivisen ratkaisun jäsenilleen 
koskien matka- ja kilometrikorvauksia 
siirrosta Lahden Holmasta Orimattilan 
Pennalaan
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PAU:n LAHDEN OSASTO r.y
VUOSIKOKOUS

LAUANTAINA 14.3.2015 KLO 14.00
LAHDEN URHEILUKESKUS

RAVINTOLA VOITTO AUDITORIO
Salpausselänkatu 8, Lahti 

PAU:n Puheenjohtaja Heidi Nieminen on paikalla
kertomassa ajankohtaisia asioita.

Kokoukseen osallistuneille tarjotaan ruoka
seisovasta pöydästä.
Lahden ulkopuolelta tuleville korvataan matkakulut.
Ennakkoilmoittautumiset ruokailun takia 6.3.2015 
mennessä jarmo.tuominen@posti.fi puh 0403154401 
tai olli.puodinketo@posti.fi

                     Tervetuloa: Toimikunta

KÄSITELLÄÄN:
- Sääntömääräiset vuosikokousasiat
- Toimintakertomus ja tilikertomus 2014
- Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015
- Toimihenkilövalinnat
- Käsitellään kokoukselle esitettävät asiat.
  Kirjalliset esitykset viikkoa ennen
  kokousta toimikunnalle.
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