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

Vuoden �01� ensimmäisen lehden aineistopäivä:
1�.�.�01� mennessä.

Painos: 10�0 kpl
Paino: Kohopaino Special
Aineistot: Tekstit Microsoft Word doc, txt- tai
 rtf-muodossa.
Kuvat: jpg-, tif tai eps-muodossa tai
 orginaali paperikuva. Ei Wordiin   
 upotettuina. (Kuvat mahdollisimman
 isoina)
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Meidän on syytä olla huolissamme tästä nykyisestä maa-
ilman menosta kaiken kaikkiaan. Maailman rauha järkkyy 
joka puolella. Pakolaiset pakenevat hädissään. Terroris-
mia ei ole saatu valitettavasti aisoihin. Samaan aikaan 
elämme Suomessa parhaillaan poikkeuksellisen pitkään 
jatkunutta epävakaan talouden syvän taantuman vaihei-
ta. Harmillisesti liian monen arjessa jyllää lamaannus, 
syrjäytyneisyys ja työttömyys. Jälleen joitain pilkahduk-
sia orastavasta hitaasta elpymisestä on sentään onneksi 
olemassa ja valoa kaamoksen tunnelin päähän näkyy 
muutamista ennusteista.
 Puolisen vuotta sitten meille vakuuteltiin vatuloinnin 
loppuvan ja laitettavan Suomi kerta heitolla kuntoon. 
Pian saimme kuitenkin huomata, mikä meno täällä on-
kaan päällä. Yhteiskuntasopimuksen määräykset jättivät 
konsensuksen sen sileän tien unholaan. Alkoi insinööri-
logiikan ja prosessien aikakausi kolmen SSS:n voimalla. 
Kyseiset hallitusherrat suuntasivat uskonsa Suomen kil-
pailukykyloikkaan palkkoja ja osaamista dumppaamalla. 
Esimerkkejä hoettiin muualta Euroopasta mm. Saksasta 
ja Ruotsista. Lanseerattiin yhden ainoan vaihtoehdon 
polku ketään muuta uskomatta. 
 Nyt on sitten näytetty saavan aikaan monenlaisia järis-
tyksiä ja purkauksia suomalaisissa sekä myös työmarkki-
nakentässä. Maan hallitus on julkistanut pakkolakipaket-
tinsa eduskunnan käsittelyyn, vaikka huutia tuli aiemmin 
syksyllä oikein olan takaa suomalaisten työntekijöiden 
oikeuksien puolesta (STOP). Takin kääntöä ja eipäs-
juupastelua on koettu kätilöidenkin avittamana. Ensim-
mäinen hallituskriisi on jo nähnyt päivän valon SOTE-
sotkusopan ja maakuntamallin myötä. Eri asiantuntijat 
ihmettelevät valtaapitävien yhden ainoan opin menoa 
ilman kunnon valmistelua. Valitettavasti kansakuntaa pe-
lottelemalla on saatu aikaan ostovoiman pysähtyminen 
sekä kulutuksen surkastuminen olemattomiin. Jatkuuko 
soutaminen ja huopaaminen edelleen?
 Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken ei saa-
vuteta vaihtoehtoista työelämän tiekarttaa tulevaisuu-
teen hallituksen saatanallisille saneluille, tullee tästä 
väistämättä oikeudelliset väännöt lisääntymään, kun 
pakkolakiriitoja käsitellään eri tuomioistuimissa tulevina 
vuosina. Suunnitelluissa lakipaketeissa puututaan aivan 
olennaisesti työntekijöiden oikeuksiin, joita tultanee näin 
pohtimaan EU-direktiivien, kansainvälisen työjärjestön 
ILO-yleissopimuksen ja ihmisoikeussopimusten näkökul-
masta. Samoin yhden vertaisuus näyttäisi olevan vaa-
rantumassa. Väistämättä tämä johtanee myös myrskyi-
siin seuraamuksiin ensi vuoden syksyn tes-kierroksilla. 
 Kaipaan Suomeen ja työmarkkinoille realistisia, reiluja 
ja rohkeita vaihtoehtoja, joista kumpuaa oikeudenmukai-
suus ja tasapuolisuus.
 Valitettavasti näitä edellä mainittuja toiveitani ei ole 
nähtävissä postialan työehtosopimusväännöissä. Väki-
sin tulee mieleeni, että kyseisiä työelämän pakkolakihei-
kennyksiä tuodaan työnantajien EK:n, Paltan ja Postin 

toimesta testauslaboratorioon, missä koe-eläiminä ovat 
postityöntekijät ja – toimihenkilöt. Työehtoihin, pieniin 
palkkoihin, työaikoihin, työvuoroihin ja muutosturvaan 
sekä ulkopuolisen työvoiman käyttöön tavoitellaan teh-
täväksi järjettömiä ja kohtuuttomia heikennyksiä satojen 
eurojen edestä. Sopimussotkua on haluttu härskisti se-
koittaa työantajien toimesta vielä ennenkuulumattomalla 
rikkurityövoiman käytöllä ikävästi historiaa sivuten. Var-
sin hyvin postiduunarit ovat tiedostaneet postialan mur-
rostilanteen. Posti ei ole konkurssissa! Lähetysmäärien 
volyymivähenemät ovat jo useaan kertaan ulos mitatut 
monien yhteistoimintamenettelyiden myötä. Usean vuo-
den ajan on ollut nähtävissä resurssin väheneminen. 
Työmäärän kasvamisen myötä on seurannut vaikeuksia 
jaksamisessa sekä motivaatiossa.
 Valitettavasti imago-ongelmainen Posti on luonut suur-
palkkaisten johtajien toimesta työilmapiirin pakon, pelon, 
sanelun, uhkailun ja vähättelyn hengen. Henkilöstöpoli-
tiikka on käytännössä hukassa. Yhteistoimintaan on jää-
mässä arpi. Ollaanko nyt Postia laittamissa myyntikun-
toon keinoilla millä hyvänsä?
 Tunnemme sanonnan, että valtion leipä on pitkä ja ka-
pea. Nyt näyttää valtion yhtiön leipä olevan tulevaisuu-
dessa lyhyt ja entistä kapeampi!

Rauhaisaa Joulua ja toivoen parempaa Uutta Vuotta!
Kari Lempinen

Tämän lehden joissain eri jutuissa näyttää olevan vali-
tettava käytännön probleema. Kun lehti ilmestyy lukijalle, 
niin koettu on siten saattanut muuttua, kun tekstit on kir-
joitettu jo marraskuun puolivälin paikkeilla sen olemassa 
olevan tilanteen mukaan. 
SEURAA TILANNETTA! www.pau.fi

PÄÄKIRJOITUS
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Jo on aikoihin eletty!!!

Suomen parhaaksi työpaikaksi itseään tulevaisuuden 
strategioissa tituleeraava Posti yllätti työntekijänsä pa-
hanpäiväisesti. Tuskin kukaan meistä osasi odottaa, 
että työnantaja nostaisi TES-neuvotteluissa pöydälle 
lähes kaikki työntekijöille olennaiset asiat rajusti huo-
nonnettuina vedoten yhtiön kilpailukyvyn säilyttämiseen. 
Heikennyksen kohteina ovat muun muassa palkkaus 
(erityisosaamismoduulit), haittalisät, sairausajan palkka-
us, muutosturva ja työvuorosuunnittelu. Postille on ollut 
haastavaa, kun perinteinen kotiin kannettava jakoposti on 
vähentynyt ja vähenee yhä. Yrityksen monopoliasema-
kaan ei ole enää turvattu. Sehän on selvä, että on vaikea 
räpistellä sähköistä tiedonkulkua vastaan. Mutta Posti ei 
ole mielestäni ponnekkaasti yrittänyt pitää kevyenpostin 
volyymeistään kiinni esimerkiksi tarkistamalla kriittisesti 
asiakashintojaan. Tuntuu, että jopa päinvastoin. Sähköi-
nen maailma on tuonut joka tapauksessa Postille paljon 
myös hyvää, kuten sen, että verkko-ostokset ovat käy-
tännössä muuttuneet postipaketeiksi. Niin tai näin, faktaa 
on se, että Posti on tuottanut ja tuottaa edelleen voittoa. 
Rahoituskriisi onkin armotonta liioittelua, eikä talon ala-
arvoista henkilöstöpolitiikkaa voi hyväksyä! Työnanta-
jan puheet, että me työntekijät olemme sen arvostama 
voimavara ja että me kaikki yhdessä olemme ikään kuin 
samassa veneessä osoittautuivat pelkäksi paskanjauha-
miseksi. Pelkäänpä, että työnantaja on murjomassa nyt 
työntekijöidensä motivaatiot yhdellä vetäisyllä alas ves-
sapöntöstä. 

Postin palkkaratkaisut ovat olleet aina varsin maltillisia, 
emmekä ole muutenkaan suuripalkkaisia. Tämän tietää 
jokainen peruspostityötä tekevä. Postissa on jo vuosi-
kausia tehostettu eli suomeksi säästetty. Hommia teh-

dään pienemmällä porukalla ja henkilöä kohden paljon 
suuremmalla kuormituksella. Työnodotusajat ovat mi-
nimoituja ja suunnitellut tunnit paiskitaan täyteen. Eikä 
siinä mitään; töitähän tänne on tultu kaiketi tekemään, 
eivätkä vanhat hyvät ajat enää palaa. Mietityttää, mihin 
tehokkuuden nimissä tahkotut säästöt on huvennut. Pos-
tissa on valitettavan paljon pumpattu rahaa lyhytkantoi-
silla ideoilla typeryyksiin. Väistämättä tulee mieleen, kun 
Posti ei tuota ainakaan johtonsa mielestä riittävästi voit-
toa, että onko oikeasti kaikki mahdollinen ja mahdoton 
tehty? Pelkkänä mutu-tuntumana väittäisin, että ei ole! 
Työntekijöiden syytä nykytilanne ei ole, mutta kuitenkin 
meistä ollaan leipomassa maksumiehiä! Ovatko ainoat 
oikeat lääkkeet henkilöstön ansioalennukset sekä muut 
tarjotut heikennykset? Toivottavasti ahneus ja voittojen 
maksimointi eivät ole toiminnan ainoat ylläpitävät voi-
mat? Yläkerrassa olisi syytä katsoa peiliin. 

Tänä päivänä moni postilainen kokee olevansa töissä 
ylikuormitettu, eikä selviydy aina velvoitteistaan asete-
tuissa aikatauluissa muuten kuin urakoimalla ja juokse-
malla. Joku raja työn kuormituksessa tulee olla, mutta 
viime kädessä pahin syy mainittuihin ongelmiin taitanee 
olla henkilöstön korkea työmoraali, asiakaspalveluhaluk-
kuus ja sitoutuminen. Ne ovat asioita, joista kuka tahan-
sa työnantaja olisi ylpeä! Valitettavasti nyt näyttäisi siltä, 
etteivät ne Postin vaakakupissa paina mitään... Hoppu 
pois, julisti hetki sitten työnantajamme! Voi kun me duu-
narit vihdoin ymmärtäisimme... Vaikka nuo sanat olivat-
kin talon ylimmältä johdolta lähinnä jeesustelua, niissä 
itää totuuden siemen.

Postin ylimmät herrat ja rouvat eivät taida tietää, että yö-
työ on ihmiselle epäterveellistä? Siitä on tehty lukuisia 
tutkimuksia ja se on kiistaton tosiasia. Tähän perustu-
nee myös yötyöstä maksettava lisäkorvaus eli haittalisä. 
Kuinka moni meistä olisi jatkossa valmis valvomaan ja 
työskentelemään öisin jollain 0,65€ tuntikorvauksella? 
Talon propagandatiedotteesta saattoi saada käsityksen, 
että yötyön korvausmuutokset koskisivat vain varhaisja-
kajia. Ymmärtääkseni kuitenkin Liiton näkemys asiassa 
on, että työnantajan muutokset koskettaisivat kaikkia 
yötyötä tekeviä. Niin tai näin, haittakorvaukset kuuluvat 
kaikille yötyötä tekeville, piste! Sama koskee iltalisiä ja 
pyhäkorvauksia! Lauantai- ja sunnuntailisiä maksetaan 
pitkälti siitä syystä, että viikonvaihde tulisi perinteisesti 
pyhittää perheen ja harrasteiden parissa ladaten akku-
ja tulevaa viikkoa varten. Sunnuntaityöskentelystä taitaa 
löytyä myös kristillinen näkemys. 

Postin omien TES-tiedotteiden sisältö ja perusteet ovat 
hämmentäneet suuresti. Työnantajan mielestä uudes-
sa palkkauksessakin olisi kyse vain palkkajärjestelmän 
yksinkertaistamisesta. Kotiin tuleva palkkalaskelma olisi 



  �   �

useille henkilöille toki jatkossa yksinkertaisempi (ainakin 
rivin tai pari lyhyempi), kun siitä puuttuisi esimerkiksi eri-
tyisosaamiseen perustuvat palkanosat. Rahallinen mene-
tys niitä ansaitseville 79.73€ - 102.52€. Postin tavoitteet 
myös joustavasta työajasta ovat perin mielenkiintoisia. 
Työnantajalla olisi jatkossa oikeus työvuoroluettelon 
muuttamiseen. Päivän aloitus- tai lopetusaika voitaisiin 
muuttaa milloin vain tarpeen ja työnantajan näkemyksen 
mukaan (HUOM! Tällä hetkellä työvuoroluetteloa voidaan 
muuttaa vain työaikalain mukaisesta painavasta syystä). 

Postin johtajilla ei ole meidän duunareiden tulotason elä-
mästä juuri minkäänlaista käsitystä. Iltalehden selvityk-
sen mukaan ainakin kymmenen Postin johtajaa ansaitsee 
enemmän kuin pääministeri Sipilä. Eikö se vanha sanonta 
”valtion leipä on pitkä ja kapea” koskekaan kaikkia? Enkä 
tarkoita sitä, ettei vastuullisissa tehtävissä pidäkin olla 
kunnollinen palkka, mutta onko johtajiemme ansiotasot 
enää balanssissa. En tarkoittanut äskeisellä myöskään 
sitä, että ministerin palkkoja olisi kasvatettava. Mutta 
kyse on valtion yrityksen johtajien palkoista; henkilöiden, 
joilla ei ole senttiäkään omaa pääomaa toiminnassa kiin-
ni. Sinänsä huvittavaa, että pienempipalkkainen päämi-
nisteri Juha Sipilä on myös Postin omistajaohjauksesta 
vastaava ministeri. Väkisin nousee mieleeni ajatus, onko 
Sipilällä ollut jonkinlainen rooli Postin TES-tavoitteiden 
asettelussa? Kuten varmasti kaikki muistavat, hetki sitten 
kyseinen isäntä oli hallituksen keulakuvana valtakunnal-
lisesti leikkaamassa haittakorvauksia. Kalabaliikin takia 
esityksestä silloin luovuttiin. No, ministeri Sipilän eduksi 
on kyllä sanottava, että hän oli käsittääkseni äskettäin 
laittamassa vähän kapuloita rattaisiin Postin kaavailuihin 
SOL:n vuokratyövoiman käyttämisestä lakkotilanteissa. 

Jos olisin salaliittoteoreetikko, saattaisin uskoa, että Pos-
ti on valtion yrityksenä nyt hallituksen ja EK:n alainen pi-
lottihanke, jossa työntekijöiden perustavaa laatua olevat 
asiat riivitään minimiin, minkä jälkeen tauti tartutetaan 
muille aloille. Tämän toteuduttua Ay -liike olisi murrettu ja 
saatettu lopullisesti kontilleen. Sen jälkeen Sipilän sääs-
tölista leikkaisi Suomen pelastamiseksi loput ”hyvät”. 
Perkele, työnantajat olisivat saaneet porvarihallitukselta 

loistavat optiot! En halua edes miettiä, mitä me työnteki-
jät olisimme menettäneet. Mutta johtajien olisi kyllä mah-
tava päivitellä uusia yritysvoittoja omiin optioihinsa ja/tai 
palkoihinsa. Ties vaikka joku työntekijäkin tulisi siinä si-
vussa palkatuksi; silloinhan se olisi jo paljon halvempaa. 
Toisaalta, jos sittenkin vielä henkilöstömenoissa vähän 
nipistettäisiin, niin... 

Miksi työnantajan omassa esityksessä muutosturva on 
jätetty voimaan vain johtajille, mutta ei työntekijöille? 
Onko Postilla mielessä mittavia yt-kuviota, koska lause-
ke ilman irtisanomisia ei maksa talolle yhtään mitään? 
Ajatelkaapa, mikä muutosturvan rahallinen arvo on, jos 
kyseessä olisi isopalkkainen talon johto... Ai niin, mitätön, 
koska nyt puhutaan niin harvapäisestä porukasta? Mikäli 
TES-neuvotteluissa on nyt mukana myös pitkät vuosilo-
mat ja yötyönaikahyvitykset, kuten pahaa pelkään, niiden 
alentuvasti toteutuessa kohdistuisivat vaikutukset mii-
nusmerkkisinä vakinaiseen henkilöstötarpeeseen sekä 
sijaisten käyttöön. Kuinka ollakaan, valtakunnassa käy-
täisiin pian yt-kierroksia jokaisella paikkakunnalla.      

TES-neuvotteluissa esillä olleet asiat, joista Liitto on 
jäsenistöään tiedottanut ja niistä on voinut lukea Reitti 
-lehdestä, ovat sellaisia, joita ei voi hyväksyä työnanta-
jan tavoittein. Niistä ei voi käydä minusta edes minkään-
laista kauppaa! Vaihtoehdot ovat valitettavan vähissä! 
Tätä kirjoittaessa ovat PAU:n lakkotoimet käynnistyneet 
jo Vantaalla ja Liedossa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä 
lähipäivinä sopuun, lakko laajenee. Tukeakin on tyrkyllä 
useilta eri ammattijärjestöiltä. Tilanne on joka tapaukses-
sa perin harmillinen niin työntekijöille, asiakkaille kuin 
koko yhteiskunnalle; kukapa tätä olisi oikeasti halunnut! 
Pahaa pelkään, että näillä eväillä on tulossa pitkä tais-
telu. Mutta mieluummin pureskelen vaikka kynsiäni, jos 
talousrahat sattuvat loppumaan kuin että jatkossa tekisin 
työtäni leikatuin eväin kuukaudesta ja vuodesta toiseen. 
Tarvittaessa olen ehdottomasti työtaistelussa mukana! 

Jaksamista itse kullekin ja Hyvää Joulua!

Hara Järvinen
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Minne menet Posti?
Posti on kokenut useamman murroksen, enemmän kuin 
useimmat muut firmat yhteensä. Onhan postimme pe-
rustettu jo Ruotsinvallan aikaan 1��8. Tähän vajaaseen 
neljäänsataan vuoteen mahtuu paljon muutoksia. On 
tullut ja mennyt mm. hevoset, postiveneet, postivaunut, 
postibussit ja monet muut tavat toimittaa postia. Perus-
ajatus on kuitenkin pysynyt samana. Toimitamme viestin 
henkilöltä toiselle. Tänään ei taida sekään enää riittää. 
Pilotoidaan erilaisia koputus-, hoiva-, ruokinta-, mum-
monkääntö-, hyllytys- ja vaikkamitäpalveluita. Tuleeko 
postinjakajasta yleismies Jantunen? Kuten R-kioskin 
myyjä, joka paistaa pullat, keittää kahvit, myy arvat ja 
kymmenet muut veikkauksenpelit. Lisäksi hän luovuttaa 
passit, kauppa prepayd liittymät ja myy kaikkia kioskituot-
teita, luovuttaa sekä vastaanottaa matkahuollon ja Postin 
paketit. Voin arvata, mikä on myyjäparan asiantuntemus, 
kun mennään pintaa syvemmälle ja halutaan esimerkiksi 
pakettilähetykseen erityispalveluita. Onko tällainen työn-
kuva myös tulevalla postilaisella? Toinen juttu on sitten, 
millaisella työsuhteella työntekijät tulevat työnsä teke-
mään. Jo joitain vuosia sitten, kun tulivat postiextrat, alkoi 
näyttää siltä, että Postissa halutaan vakituiset työsuhteet 
muuttaa määräaikaisiksi, osa-aikaisiksi ja tarvittaessa 
työhön kutsuttaviksi. Vakituista ns. normaalissa työsuh-
teessa olevaa henkilöstöä on yhä vähemmän ja vähem-
män. Pitääkö meidän kaikkien hyväksyä tämä muutos? 
Ei mielestäni. Meillä on oikeus vaatia työntekijöille reilut 
työehdot ja kunnollinen työsopimus. Posti valtion yrityk-
senä toimii tässä mielestäni kovin väärin, alistuessaan 
markkinavoimien koekentäksi.

Itse aloitin urani Postissa toukokuussa 198�. Tehtäväni 
oli jakaa Postia Lahden Mukkulassa tai tarkemmin Sol-
tissa. Edeltäjä oli juuri jäänyt eläkkeelle ja pääsin satun-
naiseksi apulaiseksi. Isäni sanoikin, että nyt pääsi poika 
hyviin valtion hommiin. On sitten pitkä, mutta kapea lei-

pä. Aika on näyttänyt, että tuosta vain tuo kapea taitaa 
toteutua. Sen verran on maailma ehtinyt muuttua. Epä-
varmaa oli silloinkin taloon tulleilla uusilla työntekijöillä ja 
työnimikkeet todella outoja mm. viimekäden apulainen. 
Siitä tuli mieleeni, eikö ketään muuta saatu. Kuitenkin 
työ oli selkeää ja työaika riitti mainiosti työn tekemiseen. 
Toisin, kun nykyisin… Nyt puhutaan häntien jakamisesta 
kuin oltaisiin jossain eläinkaupassa. Me jaoimme oikeasti 
postia ja palvelimme asiakkaita. Nyt tuntuu, että toimin-
nan painopiste on jossain aivan muualla, kun meidän 
perustehtävässämme, postin jakelussa. Kiistämättä pos-
timäärät ovat laskussa. Työtä tehdään nykyisin monin 
verroin tehokkaammin kuin aloittaessani -8�. Tätä van-
hastaan mieleen iskostunutta työtapaa, jakaa kaikki posti 
kaikille asiakkaille, on nyt työnantaja käyttänyt härskisti 
hyväkseen mitoittaessaan jakelureitit sellaisiksi, että niis-
tä ei normaali päivänä enää kukaan selviä työajassaan.

Posti on ilmoittanut tavoitteekseen olla paras työpaikka 
�0�0. Nyt henkilöstö suorastaan nauraa tälle haaveku-
valle. Pitäisikin ehkä miettiä kenelle se on paras työpaik-
ka tuolloin? Jäljellä oleville johtajille, vai? Oikeasti meillä 
oli hyvät edellytykset tähän tavoitteeseen, jos olisi kai-
kille annettu edellytykset tehdä omat työnsä normaalilla 
työajalla. Kun ei olisi tehty ylimitoitettuja paniikinomaisia 
henkilöstönvähennyksiä, eikä riistäjänomaisia työehto-
sopimuksen heikennyksiä, olisimme saattaneet tuohon 
tavoitteeseen päästäkin. Nyt voi olla vaikea päästä nor-
maaliin luottavaiseen yhteistoimintaan. Sen verran on 
postilaisia nyt lyöty, että kestänee kotvan ennen kuin aito 
yhteistyö toimii.

Jamppa

Pääluottamusmies palsta
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Platon hanke
Pitkin syksyä on ollut pinnalla postin Platon hanke ja 
sen laajeneminen alueellani. Hanke on Postin oman 
munkkilatinan mukaan kuvattu näin: ”Platon-hankkeessa 
kehitetään ja toteutetaan Printin uutta lajittelu- ja jake-
lumallia.  Hankkeen nimi Platon tulee Printin lajittelu- ja 
jakelumallin alkukirjaimista. Toimintaa kehitetään vastaa-
maan nyt ja lähivuosina muuttuvan liiketoimintaympäris-
tömme Postille asettamiin haasteisiin. Hankkeen luomia 
ensimmäisiä toteutusmalleja testataan jo käytännössä 
valituissa yksiköissä sekä lajittelun että jakelun osalta. 
Yksi keskeinen hankkeen tavoitteista on nykyisen lajit-
teluteknologian tehokkaampi hyödyntäminen. Hankkee-
seen kuuluvat myös lajitteluteknologian uusiminen sekä 
jakelutyön työmenetelmien ja työn kehittäminen.” 
 Käytännössä ja Suomeksi tuo tarkoittaa sisällä jakelu-
toimipaikassa tehtävän esityön vähenemistä ja sen kaut-
ta työn tehostamista. On hankittu ja hankitaan lisää ko-
neita, joilla tehdään tavara valmiimmaksi toimipaikkaan 
jakelujärjestykseen reittitasolle. Tulevaisuudessa jakaja 
ottaa vain valmiit niput mukaan ja ei kun lenkille. 
 Näin Trömsöössä. Ihan noin kivuttomasti ei homma 
kuitenkaan vielä pelitä. Matkassa on ollut muutama 
muuttuja, mutta hommahan on vielä kehitysasteella. Mei-
käläistä tuo hanke liippaa siten, että siinä on haasteena 
mm. kahdesta kimpusta jako. Ergonomia ja työsuojelu 
ovat avainasemassa. Lisäksi, jos esityö vähenee, niin 
todennäköisesti jakeluosuudet pitenevät. Itseäni hiukan 
mietityttää, miten tämä kaikki istuu sitten Postin ikään-
tyvän henkilöstön jaksamiseen. Onko tässä pidemmällä 
aikavälillä tarkoitus tehdä jakelusta osa-aikaista?
 Jotta saadaan todenperäistä tietoa työn ongelmista ja 
sen sujuvuudesta, tulisi työntekijöiden tehdä työ kuiten-
kin siten kuin työnantaja sen ohjeistaa, vaikka se tuntuisi 
järjettömältä ja epäloogiselta. Jos työ tehdään (työnan-
tajalta salaa) vanhalla mallilla ja kaikki sujuu hyvin, tulee 
Isolla kirkolla insinööreille väärä kuva työn toimivuudes-
ta. Eli tehdään työ siten, kun herrat määräävät. Heillä on 
siihen muuten lain suoma oikeus (työsopimuslaki, luku 
�, työntekijän velvollisuudet). Näin saadaan totuuden-
mukaista tietoa työn toimivuudesta. Muistetaan antaa 
palautetta siitä, jotta työtä voidaan kehittää parempaan 
ja turvallisempaan suuntaan. Jos sitten insinöörit totea-
vat, että homma ei toimi. Voihan olla, että siitä luovutaan. 
Tuota en kyllä hevillä usko. Koneet ovat maksaneet sen 
verran. Varmaan ensi vuonna ollaan asian tiimoilta vii-
saampia. Katsotaan ja odotellaan.

 

Rokotukset 
Maailmanpoliittisen tilanteen takia olemme Suomessakin 
joutuneet osaksi sen aiheuttamia myllerryksiä ja niillä on 
vaikutuksensa myös meidän työpaikoillemme. Pakolais-
keskuksia on tullut ja tulee monille paikkakunnille, eikä 
aina isoihin kaupunkeihin, vaan myös haja-asutusalu-
eelle. Jatkossa näitä tulee varmaan lisää. Tuo maailman 
malli on mennyt sellaiseksi. 
 Terveyden ja työhyvinvoinnin laitos edellyttää, että 
työnantaja on velvoitettu huolehtimaan työtehtävien takia 
tarvittavista rokotuksista. Posti on ohjeistanut myös esi-
miehet kartoittamaan työntekijöiden rokotussuojan niiltä 
osin kuin työ sitä vaatii.
 Eli: ”Turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevillä, 
kuten kaikilla Suomessa asuvilla, tulee olla suoja jäyk-
käkouristusta ja kurkkumätää vastaan. Jos esimerkiksi 
aikuisen rokotuksesta on yli 10 vuotta, tulee suoja tehos-
taa dT-rokotteella. Lisäksi kaikilla tulisi olla, joko sairas-
tetun tuhkarokon, vihurirokon ja sikotaudin TAI kahden 
MPR-rokoteannoksen tuottama suoja. Väliaikaisesti tai 
satunnaisesti turvapaikanhakijoiden kanssa toimivat ei-
vät yleensä tarvitse muuta rokotussuojaa.
 Poliosuoja tarkistetaan ja tehostetaan, jos edellisestä 
poliorokotteesta on yli � vuotta. Riski saada poliovirustar-
tunta on hyvin pieni verrattuna epidemia-alueella asuvien 
riskiin, jos noudatetaan normaaleja suomalaisia hygie-
niaohjeistuksia.” 
 Tarkistakaa siis rokotussuojanne, jos joudutte olemaan 
työnne takia näissä yhteyksissä. Lisätietoa: https://www.
thl.fi/fi/web/rokottaminen/kaytannon-ohjeita/usein-kysyt-
tya/turvapaikanhakijoiden-kanssa-toimivien-ja-tyosken-
televien-rokotuksista-kysyttya

Perhevapaaopas
 Uusi opas on ilmestynyt ja se kumoaa vanhan oppaan. 
Uuden voi ladata osoitteesta: http://d1aq�jbsszuf��.
cloudfront.net/materials/Perhevapaaopas-�01�-nettiin_
�90c.pdf

Työsuojeluasiaa 11 - 19 alueelta ja vähän muutakin

Tätä kirjoittaessani (marraskuun puoliväli) on työsopimuskiista kii-
vaimmillaan. En ota sopimusneuvotteluihin sen paremmin kantaa 
tässä kirjoituksessa, koska en siitä enempää tiedä kuin, mitä Liitto 
on tiedottanut. Tiedotus muuten toimii mielestäni hyvin. Kyllä tek-
niikka on hieno homma. Hienoa, että näitä osataan käyttää myös 
edunvalvontapuolella. Toivotaan kuitenkin, että sopimus on saatu 
jo aikaiseksi tämän jutun ulos tullessa.
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Jos teillä on tarkoituksena hankkia tai on jopa jo tulos-
sa perheenlisäystä, kannattaa käydä vilkaisemassa, 
mitä etuja teille silloin kuuluu. Perhevapailla tarkoitetaan 
tässä oppaassa äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhem-
painvapaata sekä osittaista vanhempainvapaata, hoito-
vapaata, osittaista hoitovapaata, tilapäistä hoitovapaata 
ja poissaoloa pakottavista perhesyistä. Näistä on laissa 
säädetty ja löytynee oppaasta.

Kelan kuntoutusraha muutos
Kelalla alkoi uusi tukimuoto lokakuun alusta. Osakun-
toutusraha on uusi tuki palkansaajalle ja yrittäjälle.  Kela 
voi maksaa osakuntoutusrahaa, jos palkansaajan työai-
kaa on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään �0 %. 
Työntekijä ja työnantaja arvioivat yhdessä, voiko kuntou-
tuspäivänä työskennellä osan aikaa. Ohjausta voi tarvit-
taessa pyytää työterveyshuollosta.
 Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntou-

Olen aina välillä kadehtinut ystäviäni ja kavereitani, jot-
ka tekevät etäpäiviä töissään. Olen ajatellut, että olisipa 
mukava olla ja naputella kotona muutama sähköposti-
viesti. Välillä voisi juoda vaikka kupin kuumaa kaakaota. 
Nukkua voisi kenties hippasen myöhempään. Saisi olla 
vaikka yökkäri päällä koko päivän ja tehdä niitä etätöitä. 
Enää en ajattele niin. 
 Kun työnantaja päätti laittaa luottareille matkustuskiel-
lon, niin tässä on ollut etäpäivää ihan riittämiin. En voi, 
enkä saa matkustaa edustamiini toimipaikkoihin, koska 
työnantajalla on tiukka säästökuuri ja näin se kohdistet-
tiin luottamusmiehiin. 
Omasta mielestäni esimerkiksi reittien kohtuullistaminen 
niiden pituuksissa olisi tuonut tuntuvia säästöjä talolle. 
Jatkuvat ja toistuvat ylityöt ovat megaluokkaa, kun kat-
soo ylityötilastoja. 
Työtekijöiden jaksamista ja terveyttä ei juuri ajatella reit-
tien pituuksia määritellessä.
Onko tällainen toimenpide välttämätön ja tarpeellinen, 
kun työnantaja ei ollutkaan rahapulassa, eikä säästöjä 
tarvinnut? Näin ainakin tulkitsen asiaa, koska kun sopi-

musneuvottelut eivät menneet läpi ennen määräaikaa, 
niin työnantaja palkkasi koko Suomeen vuokratyönteki-
jöitä. En varmasti ollut ainoa, jonka leuka loksahti auki, 
että siis mitä? Minkään näköistä lakko tms. varoitusta 
ei liitto ollut antanut, niin vuokratyövoimaa varattiin heti. 
Mitä säästöä tällainen on?
Eikä meidän luottamusmiesten matkustuskieltoa kumot-
tu tässäkään vaiheessa. Yhden vuokratyötekijän päivän 
palkka, korkeintaan kahden, vastaa minun koko kuukau-
den kilometri- korvauksia.  Eipä tässä voi muuta kuin ih-
metellä ja odotella, mihin tällainen touhu päätyy.
 Toinen iso asia on tämä uusi pilotissa oleva työnteko-
malli, jossa jakajat jakavat kolmesta eri lokerosta postia. 
Siitä kuulin hyvinkin vakavasti otettavia puutteita. Toivoi-
sin, että asiaa tarkastellaan pitkään ja hartaasti, ennen 
kuin se ajetaan läpi. Ensinnäkin se laukku on rappu-
käytävissä pahasti näköesteenä, joten vakavia tapatur-
mia saattaa tulla. Toiseksi, sitä jakoa ei pysty tekemään 
käsineet kädessä. Meillä Suomessa, kun on todella pit-
kä talviaika. Kun pakkaset tulevat, miten pystyy rivi- ja 
omakotitalo alueet jakamaan? Tämä ongelma esiintyi jo 
syyskuussa. Todella pitkä aika on siihen, että ilmat läm-
penevät niin paljon, ettei hansikkaita tarvitse.
 Haluan vielä muistuttaa, etten kuitenkaan vietä näitä 
nk. etäpäiviä kotona vaan luottamusmiesten toimistolla. 
Nyt siis edustan heitä näin etänä täältä käsin, kun en voi/
saa matkustaa toimipaikkoihin. 
 Tässä tällaista tällä kertaa. Kirjoitin tämän jutun 
9.11.�01�, joten toivottavasti meille on syntynyt hyvä so-
pimus, kun tämä julkaistaan.

Rauhallista joulunaikaa kaikille ja parempaa
uutta vuotta �01�!

Alueluottamusmies Joanna Villa 

tusrahan määrästä.
 Kelan kuntoutuksesta ja kursseista löytyy lisää tietoa 
Kelan sivuilta http://www.kela.fi/kuntoutus
 Tuossa sitä oli taas raapaisua hiukan menneeseen ja 
tulevaan. Olkaa yhteyksissä ja laittakaa sähköpostia tai 
soitelkaa! 
 Niin ja loppumietinnöksi teille; työsuojeluvaalit ovat 
tulossa kohtapuoliin. Olen edelleen käytettävissä tehtä-
vään (Vinkki, vinkki…☺)
 Joka tapauksessa turvalista loppuvuotta ja muistetaan, 
että paras työsuojeluväline on omat aivot. 

Pertti Lehti 
Työsuojeluvaltuutettu | jakelu/käsittely 11 – 19 postinu-
meroalue | Posti Oy
PL ��11, 1�111 Hämeenlinna
GSM +��8�0�������
pertti.lehti@posti.com | www.posti.fi

Luottamusmiehen etäpäivä…
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Olen ollut postissa töissä reilut �� vuotta ja niistä �0 jakelussa. Olen nähnyt hienoja aikoja. 
Varsinkin ne ensimmäiset vuodet Postissa, kun olin kirjelajittelussa. Ensiksi Lahti 10:ssa ja 
sen jälkeen Holmassa olivat kyllä, niin mieleenpainuvia ja hauskoja aikoja. Joskus oikeen kai-
paa sitä ajanjaksoa ja varsinkin sitä porukkaa. Se porukka hajosi, kun kirjelajittelu Lahdesta 
loppui. Välillä joitain heistä näen ja monen kanssa on muisteltu erinäisiä tempauksia (Oi niitä 
aikoja…).

Jakelussa on puhaltanut jo useamman vuoden uudet tuulet. Voin sanoa, että ei ainakaan 
töitä ole helpotettu, päinvastoin. Laskin viime viikolla... Reittiä, mitä jaan pääsääntöisesti, on 
pidennetty ja pidennetty. Se on nyt yli tuplat siitä, kun muutimme Tarmontielle Hollolaan. Eli 
reippaassa kolmessa ja puolessa vuodessa. 

Onko kirjeposti vähentynyt suhteessa reitin pituuksiin? Mielestäni ei ole. Ja kaiken lisäksi 
mainosposti on tullut takaisin varmastikin jäädäkseen. Postiset tulee kaksi kertaa viikossa 
ja muina päivinä tulee muita mainoksia suhteellisen paljon. Useista lupauksista huolimatta 
Pirkka ei ole ollut Postisten välissä. Vaikka kirjeposti on jonkin verran pudonnut, eivät lukemat 
vastaa sitä minkälaiset reitit ovat. Kyllähän meillä jakajilla työaika riittäisi, jos ne kohtaisivat. 
Eivät riitä!

Siitä tulikin mieleeni. Tässä eräänä päivänä piirillä ollessani ja rappuja rampatessa tuli pissa-
hätä.
Ensiksi olin, että kyllä tämä tästä, mutta rappu toisensa jälkeen hätä paheni pahenemistaan. 
Minä aloitin sit sen, että jokaisessa rapussa kokeilin avainta varasto- ja saunatiloihin. Ei käy-
nyt! Taloja toisensa jälkeen, mutta turhaan. Ei käy, niin ei käy. Vihdoin olin viimeisen kerros-
talon pihalla. Seuraavaksi oli niin töyssyinen matka rivitaloalueella, ettei ollut toivoakaan sel-
laisessa hädässä sinne mennä. Ei jäänyt kuin yksi vaihtoehto. Hyvin nolona ja lyötynä menin 
kerrostalon ulkopuolelle ja sivulle ulos hädilleni!!! Nöyryytyksen ja häpeän kyyneleet valuivat 
pitkin poskia. Siihen jouduin ja pyysin mielessäni säästämään itseni lisähäpeältä, ettei ketään 
siihen nyt sillä hetkellä ilmestyisi!!! Ei ilmestynyt! Onneksi! (Taloyhtiössä oli julkisivuremontti 
menossa). Että tällaista joutuu vielä kokemaan. En unohda sitä koskaan. Yleensä tuollaiset 
asiat jälkeenpäin vaan naurattavat, tämä ei naurata. Ei nyt, eikä varmasti koskaan.

Postijakajien työmoraali on pääsääntöisesti ollut kaikilla jakajilla aina todella korkea. Se on 
myös yksi syy, miksi jakajat jaksavat toistuvia ylitöitä.
Pienellä palkalla tätä työtä tehdään ja ainakin minulle, niin kuin monelle muullekin luvattiin 
näin, kun työsopimusta tehtiin että: ”Palkat ovat postissa melko huonot, mutta meillä postissa 
saa vastaavasti pitkät lomat”. Sen voimalla tässä on pakerrettu vuodesta toiseen. Eihän niitä 
pitkiä lomia enää myönnetäkään, mutta kuulun siihen onnekkaaseen ryhmään, joilla se vielä 
on.
Nyt, jos TA- puoli leikkaa meidän pienestä palkasta etuuksia ja jos hallitus leikkaa pitkät lo-
mat.
Mitä meille jää? Kyllä köyhiä kyykytetään oikeasti huolella ja tulee tunne, että sitten on viety 
tuhkatkin pesästä.

Hyvää ja rauhallista joulua ja toivoa paremmasta ensi vuodesta �01� kaikille toivottaa:

Joanna Villa, postinjakaja

Postinjakajana 20 vuotta
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Tunteita työpaikoilta
Minkälainen työilmapiiri ja tunnelmat ovat edustamillanne
työpaikoilla olleet viimeisen vuoden aikana? 

Viimeisen vuoden aikana olen huomannut työilmapiirin laskeneen edustamissani toimi-
paikoissa. Kiire ja stressi purkautuvat yhä useammin työtovereihin. Maanantaiaamusta 
lähtien lasketaan tunteja viikonloppuun ja uudet pilotit aiheuttavat lähinnä syvän huo-
kauksen: ”Ei kai taas”. Työntekijät kokevat, ettei heitä arvosteta, sillä ketään ei kiin-
nosta heidän näkemyksensä työtehtävistä/reiteistä. Palaverit ovat pikaisia (jos niitä on 
ollenkaan), henkilöstökyselyyn ei kiinnosta vastata ja yleisilme työpaikoilla on väsynyt. 
Moni onkin sanonut, että viikonloppu menee lähes kokonaan palautuessa, jotta jaksaa 
taas seuraavan viikon.
 Huolestuttavaa oli myös työtaisteluiden odotus. Ylitöistä kieltäytyminen koetaan 
edelleen aivan liian vaikeaksi, joten jo syksyn alussa kuulin kyselyitä: ”tuleehan yli-
työkielto?”. Määräaikaisia työntekijöitä käy tässä tilanteessa sääliksi, sillä he varsinkin 
kokevat ylitöiden olevan lähes välttämättömiä, jos haluavat seuraavalla viikolla kutsun 
töihin.
 Kaiken kaikkiaan tunnelma työpaikoilla on poikkeuksellisen väsynyt ja epätoivoinen. 
Työntekijä on tässä se, joka kärsii. Ja asiakas. Mutta eihän sekään taida enää ketään 
kiinnostaa? 

Viimeisen vuoden aikana olen huomannut työpaikoilla 
ilmapiirin muuttuneen kireämmäksi. Työstä on tullut fyy-
sisesti entistä vaativampaa. Reittimuutokset ovat teh-

#STOP #JOUKKOVOIMA
Nelli Honkonen,  Alueluottamusmies Hämeenlinna, Parola

Reiteistä tehtiin niin pitkiä, ettei työaika riitä läheskään joka päivä. Ylityötilastot 
ovat aika karua luettavaa. Olen ilmaissut huoleni myös ylemmälle johdolle hen-
kilöstön jaksamisesta ja terveyden vaarantamisesta jatkuvien ylityksien takia, 
mutta asioille ei ole tehty mitään korjauksia.
 Joissakin toimipaikoissa on erittäin huono yhteisöllisyys, joka heijastuu ylityk-
sien aiheuttamisista väsymyksistä ja kovista kivuista. Tiedän monta henkilöä, 
jotka tekevät työtään vain särkylääkkeiden avulla. Yksi iso puute pitkillä reiteillä 
on, ettei ole mahdollisuutta pitää taukoa (ei ole taukotilaa) eikä päästä edes wc:
hen.

Joanna Villa
Alueluottamusmies 
Hollola, Orimattila, Järvelä, Lammi, Hauho 

neet jakeluosuuksista entistä pidempiä. Työntekijöitä uh-
kaa fyysinen väsymys ja stressi. Lisäksi monet kokevat 
työtehtäväkseen jakaa kaikki postinsa, vaikka jatkuvina 
ylitöinä, kun annettu työaika ei nykyisten reittien tekemi-
seen riitä. Päivittäiset ylityöt ovat lisääntyneet, eikä siinä 
mitään, jos työntekijä haluaa niitä tehdä ansaitakseen 
enemmän. Osa työntekijöistä ei halua. Ylitöistä kieltäy-
tyminen on työnantajan toimesta tehty hankalaksi tai osa 
ainakin kokee sen niin. Osalla työntekijöistä on myös vir-
heellinen kuva siitä, että ylitöistä kieltäytymisestä aiheu-
tuu heille itselleen seuraamuksia. Postikin on kuitenkin 
työpaikka siinä missä muutkin ja sitä koskevat samat työ-
aikalait kuin muitakin työpaikkoja. Ei ole mitään velvoitet-
ta tehdä jatkuvasti yli työvuorolistaan merkityn työajan. 
Henkilökohtaisesti en myöskään ymmärrä postin uusia 
visioita, joissa hankitaan työntekijöille kalliit älylaitteet ja 
jakelua hankaloitetaan ja hidastetaan jakamalla posteja 
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Tämän jutun otsikko saattaa tuoda mieleen kuuluisan 
turkulaisen laulajaduon, joka 80-luvulla kehotti laulus-
saan pitämään itsestä huolta. Nyt en kuitenkaan kirjoi-
ta iskelmämusiikista vaan muistutan oman hyvinvoinnin 
tärkeydestä. Meillä postilaisilla ovat viime vuodet olleet 
aikamoista kiristämistä ja kuristamista. Työpaikoilla on 
aivan aiheellisesti muistutettu mm. tauoista, ergonomias-
ta ja työn rytmittämisestä. Se on hyvä asia, mutta itsestä 
on huolehdittava myös vapaa-ajalla.
 Tähän juttuun en ole hakenut tukea mistään väitöskir-
jasta tai tieteellisestä tutkimuksesta. Kirjoitan omien ko-
kemuksien ja havaintojen perusteella. Työpaikoilla voivat 
hyvin ne, jotka huolehtivat itsestään vapaa-ajalla. Voi-
daan tietysti sanoa, että nuoret jaksavat painaa kovem-
paa, mutta ei ihmisen fyysinen ikä kaikkea selitä, koska 
työpaikoilla näkee hyväkuntoisia viisi-kuusikymppisiä. 

Pidä itsestäsi huolta
Toinen asia onkin sitten se aikaan ja ajankäyttöön liittyvä 
kysymys. Tässä hektisessä maailmanmenossa saattaa 
joskus tuntua siltä, että ei ehdi pitämään huolta itsestä. 
Mutta eihän se loppujen lopuksi paljon vaadi, sillä muuta-
ma tunti viikossa käytettynä omaan hyvinvointiin voi olla 
riittävästi.  
 ”Ihmiset harrastavat liikuntaa, mikäli he tiedosta-
vat heille siitä koituvan hyödyn”. Näin ajatteli aikanaan 
ranskalainen paroni Pierre de Coubertin, nykyaikaisten 
olympialaisten perustaja. Paroni oli viisas mies; hän tiesi 
liikunnan merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Mutta tar-
vitaan hyvinvointiin muutakin kuin juoksua ja punttisalia. 
Monella duunarilla työ on fyysisesti hyvin raskasta, siksi 
on muistettava palauttava liikunta. Aktiivinen palautumi-
nen on usein parempaa kuin pelkkä lepäily. Venyttely, 
jooga, hieronta, sauna tai vaikka piikkimatolla makaami-
nen ovat hyviä keinoja palautua töistä. Myös sosiaaliset 
tilaisuudet auttavat palautumisessa. Esimerkiksi lounas 
hyvässä porukassa on mainio tapa rentoutua ja siinä sa-
malla voi hieman parantaa maailmaa.
 Hyvinvointiin vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi tie-
tysti monet muutkin tekijät. Mutta se on muistettava, että 
itsestään on pidettävä huolta. Sitä ei tee kukaan muu 
puolestasi. Kun huolehdit ensin itsestäsi, jaksat sen jäl-
keen pitää huolta muistakin, oli sitten kyseessä läheiset 
ihmiset, lemmikkieläimet, moottoripyörät tai takapihan 
kukkaset. Iskutkin on helpompi ottaa vastaan, kun olet 
huolehtinut omasta hyvinvoinnista. Tähän loppuun kiitos 
postilaisille kuluneesta vuodesta ja erityiskiitokset niille, 
joiden kanssa olen saanut nauttia pitkistä lounaista.

Joni Syrjä

Terhi Westman
Alueluottamusmies 
Lahti 1�, ��, Padasjoki, Kuhmoinen

Me siirryimme vuoden alusta työnjohdollisesti pääkaupunkiseudun alueeseen, mutta pää-
toiminen edunvalvonta säilyi Lahti - Hämeenlinna akselilla.
Tilanne tuskin yhtään edesauttaa yhteistyön tekemistä ja siihen odotetaan jonkinlaista 
muutosta. Alue- sekä jakelupäällikkö pitävät majaa Postitaipaleella Helsingin Pohjois-Pa-
silassa. Aluepäällikkö vaihtui Salmelan Sarista Sauramäen Jukkaan syyskuussa.
Sama meno jatkuu, vaikka päälliköt vaihtuvat; näin kokevat ainakin jakajat ja kuskit.
Mutta asia, joka on ollut jatkuvasti esillä, on toimipaikkojen keskittäminen Riihimäkeen.
Siitä on keskusteltu ja suunniteltu ainakin kymmenen vuotta.
Mutta nyt asiasta käytiin marraskuussa YT:t ja muuttoajankohta olisi huhtikuu �01�.
Muutto uusiin tiloihin koskisi riihimäkeläisten lisäksi Oitin jaTervakosken jakajia, mutta
Loppi jatkaisi toistaiseksi vanhoissa tiloissa. Itse olen jo siirtynyt osa-aikaeläkkeelle ja 
Venäläisen Laura tuuraa ne viikot, kun olen poissa. Edunvalvontavaaleja odotellessa.

Antti Koskimäki 
Alueluottamusmies 
Riihimäki, Oitti, Loppi, Tervakoski, Turenki

useasta eri kimpusta reitillä. Mielestäni tärkeämpää olisi 
satsata toimiviin työvälineisiin. On toimipaikkoja, joissa 
käydään jatkuvia kiistoja toimivista polkupyöristä esimer-
kiksi.
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Postinmiesten ammattiliittoon, silloiseen Postiliittoon, 
liityin jo vuonna 198� tullessani postiin ja aloitellessa 
maaseutujakajan hommia. Varsinkin, kun silloinen Tu-
rengin postimiesten työhuonekunnan luottamusmies, 
Toikkasen Eija, tiedusteli minulta jäsenyyshalukkuutta. 
Olin jo oppikouluaikana kiinnostunut niin politiikasta kuin 
järjestötoiminnasta, niin kuin oli moni muukin �0–�0 -lu-
vun nuori. Lappilan puusepillä olin peräti ammattiosaston 
sihteeri. Niinpä muutaman hiljaisen vuoden ja omakotita-
lon rakennuspuuhien jälkeen innostus järjestötoimintaan 
heräsi uudestaan. 90-luvulle tultaessa minut nimettiin 
työhuonekunnan työsuojeluasiamieheksi. Asiamiehen 
tehtävänä oli osallistua mahdollisiin työpaikalla tehtäviin 
tarkastuksiin tai ilmoittaa esimiehelle esimerkiksi työväli-
neissä havaittuihin epäkohtiin sekä osallistua työnantajan 
kerran vuodessa järjestämiin koulutuspäivään. Seuraava 
etappi oli ammattiosaston toimikunnan jäsenyys, sitten 
osaston sihteeriksi Palmin Hilkan jälkeen.  Muutoksia 
Postissa oli enteiltävissä jo 90-luvun alussa. Työvuoro-
ja ja jakelureittejä mitoitettiin uudelleen ja muuteltiin eri 
järjestykseen. Myöhemmin tulivat työvuorojen vähennyk-
set. Myös Turengissa päätettiin panna työvuorot uusiksi 
ja kaikki tämä juuri Joulun alla, siis vuoden kiireisimpänä 
aikana. Päätimme porukalla pitää postimiesten ja jaka-
jien työhuonekunnan kokouksen. Laadimme kokouksen 
keskusteluista tiukkasävyisen muistion jossa vaadimme 
muutosten siirtämistä Joulun jälkeiselle ajalle. Vaan eipä 
auttanut muistiot eikä ammattiosaston luottamusmiesten 
tuki. Jääräpäisesti päälliköt päättivät toteuttaa muutokset 
juuri ennen Joulua. Sen verran pidin asiasta meteliä, että 
jouduin lasikoppiin alueen päällikön puhutteluun ja nuh-
deltavaksi. Veti sillä kertaa hiljaiseksi. 

Kun Turengista vähennettiin yksi työvuoro, silloin kysyt-
tiin vapaaehtoisia lähtijöitä kantamaan postia Hämeenlin-
naan. Minut oli vallittu jo aiemmin Hämeenlinnan alueen 
postinkantajien varaluottamusmieheksi. Niissä tehtävis-
sä jouduin käymään erilaisissa palavereissa ja työasioi-
ta koskevissa neuvotteluissa. Neuvotteluita käytiin pää-
sääntöisesti Hämeenlinna 10:ssä, jossa alueen esikunta 
ja tuotannonsuunnittelu eli jakelun mitoitus piti majaansa.  
Lisäksi tuuratessani varsinaisen luottamusmiehen, Lehti-

sen Keijon lomia, oli minulla yksi luottamusmiespäivä vii-
kossa. Niinpä katsoin luontevaksi toimittaa ”sivutoimista” 
luottaritehtävää pääkallonpaikalla. Hämeenlinnan posti-
miehet olivat tulleet jo osin tutuiksi, enkä pitänyt kuuden-
toista kilometrin työmatkaakaan Turengista ongelmana. 
Asiasta toki neuvoteltiin myös kotona ennen päätöstäni, 
eikä emäntä vastustanut suunnitelmiani työpaikan siirty-
misestä Hämeenlinnaan.  Työpaikkana Turengin konttori 
ja paljon suurempi Hämeenlinnan konttori erosivat paljon 
toisistaan. Turengissa työskenteli kantopuolella niin mie-
hiä kuin naisia, Hämeenlinnan pääpostissa vain miehiä. 
Työkulttuuri Turengissa oli lupsakkaampaa, kun miehis-
tä äijämeininkiä tasoitti naisten pehmeämpi ajattelutapa. 
Suhteet myös virkailijoihin, asiakaspuolen tyttöihin, olivat 
myös läheisemmät kuin Hämeenlinnassa. Tämä johtui 
ehkä juuri konttorin pienemmästä koosta ja pienem-
mästä paikkakunnasta, jossa myös ”siviilissä” tunnettiin 
paremmin toisiamme.  Eipä silti, ei kunnon äijämeinin-
ki Hämeenlinnassa pahastakaan ollut, kun ei ollut liian 
herkkänahkainen. Kahvitauot olivat äijämeiningin parhai-
ta hetkiä. Joka aamuisella tauolla järjestettiin tietokilpai-
lu, kun käytiin läpi Hämeen Sanomien päivän kymmenen 
kysymystä. Jos kaikki kysymykset porukalla vastattiin 
oikein, seurasi armoton pöytien tömistely kämmenillä. 
Huumoria olla piti!

Ajat muuttuivat ja myös naisia tuli jakeluun Hämeenlinna 
10:iin. Äijäporukkaan tuleminen toi ensimmäisille naisille 
omat paineensa joka aamuisen yhteislajittelun ja reittien 
opettelussa. Virheistä tai oppimisen ”hitaudesta” mies-
puolisen toverin antama palaute ei ollut välttämättä fik-
summasta päästä. Käskettiin ottamaan jopa lajittelulista 
kotiin opettelua varten.  Mutta niin vain vuosikymmeniä 
jatkunut äijähegemonia oli katoavaa perinnettä kympis-
säkin.
Hämeenlinnassa aloitin työt Myllymaan Weten opastuk-
sella reitti nelosella.  Se oli perinteistä hikirappu- aluetta 
lähellä keskustaa, lomassa muutama hissitalokin. Wete 
painotti tauon pitämistä myös kannon yhteydessä. Reitin 
loppupäässä olikin sopivasti Pelastusarmeijan ruokala, 
jossa ainakin kerran viikossa pystyi syömään muutamal-
la markalla keittolounaan.

Puusepästä postimieheksi
Torven Täydeltä -lehden viime vuoden toisessa numerossa kerroin 
postivuosistani Turengissa. Jatkoa tarinoille piti tuleman jo viime 
keväänä. Vaan enpä saanut sitä aikaiseksi ja toisaalta selkäkivut 
pitivät silloin huolen, ettei koneen äärellä mielellään seisoskellut 
saati istunut. Mutta syksyllä kaikki oli toisin. Aloitin Mäntän kansa-
laisopistossa (Autere-opisto) kirjoituskurssin ja tarina postissa oli 
päätyöni kurssilla. Ja näin tarina jatkuu… 
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Ollessani Turengissa töissä, kävin ensimmäisen ammat-
tiyhdistyskurssini Kiljavalla syksyllä 1991. Viikon kurssilla 
perehdyttiin työsuojelun perusasioihin ja kuinka tärkeää 
on huomioida mahdolliset epäkohdat.   Kurssin aikoihin 
Suomen maassa elettiin syvän laman aikaa. Ahon joh-
tama hallitus oli nokkapokassa ammattiyhdistysliikkeen 
kanssa. Ay-liike järjesti tuolloin suuren mielenosoituksen 
Helsingissä Senaatin torilla. Kun ammattiyhdistysopistol-
la oltiin, järjestettiin sieltä kuljetus opistolaisille vastus-
tamaan hallituksen supistuksia ja palkanalennusaikeita. 
Kieltämättä tunsin Senaatintorilla silloin ylpeyttä ja yhteen-
kuuluvaisuuden tunnetta  kolmenkymmenentuhannen 

sen tein sen syksyn Seurakunta-
vaaleista. Opettaja olisi halunnut 
vaihtaa pääkirjoitukseksi työssä 
jaksamiseen liittyvän kirjoituk-
sen, mutta luokkamme ei siihen 
suostunut. Kuukauden kurssilla 
jäi vapaa aikaakin. Niinpä seura-
kuntavaalien siivittäminä päätim-
me Juhan ja kouvolalaisen Tero 
Kelkan kanssa perustaa opistol-
le ihka oman seurakunnan. Huo-
mattakoon, että mistään Jumalan 
ja seurakuntatyön pilkasta ei ollut 
kysymys. Olin muuten kyseisten 
vaalien ehdokkaana Janakkalas-
sa.  Minut nimettiin Kiljavan seu-
rakunnan armoitetuksi pastoriksi 
ja apupapeiksi Juha sekä Tero. 
Siitäpä sitä riemua useimpina il-
toina revittiin ja kurssilaisten syn-
tejä anteeksi annettiin.
Opiskelu niin Kiljavalla kuin 
muissakaan koulutuksissa ei 
kaatanut ojaan, vaan toi uutta 
näkemystä työelämän asioiden 

Kalevi Haapamäen viimeinen työpäivä Hämeenlinna 10:ssä joulukuussa 1993. Kuvassa 
vasemmalta Tapani Hämäläinen, Matti Järvinen, Petri Ritari, Wete Myllymaa, Jukka Luo-
tonen, ”Juhlakalu itse”, Tapio Kantanen ja Hannu Ollila

ymmärtämiseen. Useimmiten asioilla ja varsinkin sopi-
musasioissa on kaksi puolta. Aiemmin asiat tahtoi nähdä 
hyvinkin mustavalkoisina, mutta uuden oppiminen laa-
jensi katsantokantaa. 

Lehden tekoon ja kirjalliseen ilmaisutaitoon liittyvät kurs-
sit olivat eniten käytännössä niin ”siviili-” kuin työelämäs-
sä hyödyntämiäni kursseja. Lehtikurssilla tehtiin taasen 
kurssin oma julkaisu ja siihen saimme tehtäväksi yhden 
kurssikaverin kanssa haastatella Kiljavan opiston rehto-
ria. Onneksi minulla oli Satakunnan Kansan toimittaja 
kaverina. Hän teki varsinaiset kysymykset ja ei tarvinnut 

Kiljavalla kuukauden kurssilla ryhmätöiden purkamista. Torvisen Juha oikealla.

muun mielenosoittajan kanssa.  
Kurssi ei jäänyt ainoaksi Kiljaval-
la käynniksi. Työlainsäädäntöön, 
työssä jaksamiseen, suulliseen 
ja kirjalliseen ilmaisutaitoon liitty-
vät kurssit olivat muutaman vuo-
den sisällä käytyjä. Lisäksi atk:n 
perustaidot opiskeltiin Kiljavalla. 
Kurssihuipentumana voidaan 
pitää kuukauden kurssia vuon-
na 199�. Kurssille osallistuimme 
yhdessä osaston puheenjohtaja 
Torvisen Juhan kanssa. Osallis-
tujia kurssille tuli eri alojen am-
mattiliitoista.  Kurssilla opiskeltiin 
mm. työväenliikkeen ja ammatti-
yhdistysliikkeen historiaa. Tehtiin 
myös oma kurssijulkaisu, johon 
jouduin tekemään oman kirjoituk-
sen lisäksi pääkirjoituksen. Oma 
kirjoitukseni käsitteli työssä jak-
samista ja lähinnä sen henkistä 
näkökulmaa. Mutta pääkirjoituk-
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muuta kun hikoilla sekä tehdä tarkentavia kysymyksiä, 
jos kerkisi.
Hämeenlinnan ammattiosasto oli julkaissut omaa osas-
tolehteä Keltanokkaa 90-luvun alussa. Muutaman vuo-
den tauon jälkeen julkaisu päätettiin osastossa herättää 
uudelleen henkiin. Osaston tietokoneilla ei ollut taitto-oh-
jelmia eikä muitakaan hienouksia lehden painamiseen. 
Lauantaina lehti taitettiin Hämeenlinnan luottamusmies-
ten toimistolla talkoilla lenkkimakkaran, lihapullien ja 
muutaman ohrapirtelön voimalla. Homma hoidettiin leik-
kaa ja liimaa periaatteella, siis laitettiin monistuskuntoon. 
Maanantaina saatiin töiden jälkeen käyttää työnantajan 
kopiokonetta painamiseen. Työnantaja tosin suhtautui 
lehden painamiseen pitkin hampain, kun oli kuulemma 
niin kriittistä tekstiä työnantajaa kohtaan ja oli painovir-
heitäkin. Lehden sisältö pyrkikin ruotimaan etenkin alu-
een työnjohtamistapoja, jotka eivät aina olleet ajanmu-

kaisia. Tokihan lehdessä oli kevyempääkin kirjoittelua, 
kuten osaston jäsenten urheilusuorituksista ja Weten pa-
kinat. Parhaimmillaan saimme lähetettyä osaston jäsenil-
le neljä julkaisua vuodessa. Yleensä lehdillä on vastaava 
toimittaja, mutta mepä nimesimmekin kysyväksi toimitta-
jaksi Ollilan Hannun. Tulevina vuosina Keltanokka sulau-
tui Torven Täydeltä -lehteen, josta tuli Lahden, Heinolan, 
Riihimäen ja Hämeenlinnan osastojen yhteinen lehti. Sa-
malla osastoja myös yhdistettiin.

90-luvun loppupuolella minusta tuli postinjakajien Hä-
meenlinnan alueen varsinainen luottamusmies. Luotta-
musmiestoimi ei ollut kokopäiväinen lukuun ottamatta vii-
koittaista luottaripäivää. Muuten olin normaalisti rivissä, 
eli jakelussa. Samoihin aikoihin Postissa aloitettiin jake-
lun laadun kehittämisprojekti. Luottarit ja työnjohto joutui-
vat tietysti käymään koulutuksessa Pasilassa, jotta laa-
dukkaan jakelun merkitys olisi ykkösasia. Toimipaikoissa 
pidettiin porukoille tämän jälkeen omat koulutuspalaverit, 
jossa saimme tutustua mm. laatutauluun. Magneettitau-
lussa oli jokaisen viikon työpäivälle oma rivinsä hymysuu 

tai suupielet alaspäin olevalla magneettinapille. Napeil-
la merkittiin, että oliko tehty virheitä vai virheetön jake-
lu kyseisenä päivänä. Kyllä nauratti! Pianhan ne taulut 
jäivät nurkkaan pölyttymään, eikä ihme. Luottaripäivinä 
kiertelin usein alueeni toimipaikkoja. Silloin sai kierroksil-
laan vielä käyttää talon autoa. Tarkoituksena oli tutustua 
väkeen ja tulla tutuksi osaston jäsenistölle, jota edusti. 
Jos ongelmia oli, niitä vietiin tarvittaessa isompiin pöytiin 
ratkottavaksi.
Jakelun ja käsittelyn erityistyösuojeluvaltuutettuna toimi-
nut Saarisen Eero oli ehdoton apu tarvittaessa. Eerolta 
löytyi tietämystä sopimuksista, menettelytavoista ja ver-
kostoa asioiden eteenpäin viennillä.          90-luvulla työ-
elämä oli murrosvaiheessa. Etsittiin keinoja kuinka työn-
tekijän jaksamisesta työssään voidaan huolehtia samalla, 
kun työnantaja haluaa tehostaa työntekoa. Alkoi elämään 
ajatus siitä, että työntekijä on työnsä paras asiantuntija. 

Postissa ei tämä ajatus oikein 
tahtonut heti kentällä työnanta-
jalle aueta. Eero oli tämän asian 
parhaita asiantuntijoita.
Reissuja maakunnan toimipaik-
koihin tehtiin usein Torvisen Ju-
han ja työsuojeluvaltuutettujen 
Lehden Pertin tai Koskimäen 
Antin kanssa. Hämeenlinnan, 
Lahden ja Riihimäen alueen ja-
kelun pääluottamusmies, Lem-
pisen Kari, tuli myös vuosien 
mittaan tutuksi niin liiton omissa 
kuin työnantajan neuvottelupöy-
dissä. Suurimmat liiton järjestä-
mät tapaamiset olivat liittokoko-
ukset, neuvottelu- sekä kesä- ja 
talvipäivät.  Menoa siis riitti.
Osaston 90- ja 100-vuotisjuhlia 
vietettiin Hämeen vanhassa lin-
nassa. 100-vuotisjuhlissa vuon-

na �00� esitimme teatteriohjaaja Oili Ruukin kanssa 
pienimuotoisen näytelmän erilaisista postilaisten sattu-
muksista ja historiasta vuosikymmenien varrelta. Näytös 
pohjautui pitkälti Myllymaan Weten kirjoittamaan osaston 
historiikkiin sekä osaston veteraanien haastatteluihin.

Hämeenlinnassa jouduin alkuvuosina opettelemaan reitti 
nelosen lisäksi niin keskustan kärryreittejä kuin laitamien 
fillari- ja jakeluautoreittejä. Kerran aamulajittelun jälkeen 
Hämeentielle polkupyörällä mennessä putosi pyörän ta-
kapukilla ollut postilaukku keskelle Vanajan ylittävää sil-
taa. Siihen levisi postit. Ei muuta, kun äkkiä keräämään 
tai kirjeitä ongitaan Vanajasta. Nenosen Esko, Ekkeri, 
ajoi samanaikaisesti Postin Ladalla postinippuja jakelu-
reitilleni. Ekkeri hiljensi vauhtia ja huuteli ikkunasta, ”ai sä 
lajittelet täällä!” ja painoi kaasua. No, eipä tämä mitään, 
kun useita vuosia aiemmin oli postimies pudonnut suun-
nilleen samoilla kohdin jäihin. Silloin oli tapana talviaikaan 
jäitä myöten oikoa Vanajan yli Hämeentielle mentäessä 
tai pois tullessa. Kaveri oli ylittänyt taas kerran jäätä ja 
mulahtanut jään läpi. Reppu jäi jäälle ja postimieskin het-

Hämeenlinnan postiterminaalissa työantajan järjestämässä koulutustilaisuudessa
mm. Kettusen Matti (keskellä) 
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ken mulittuaan pääsi kantavalle jäälle. Sillalle oli kertynyt 
väkeä katselemaan tapausta, että kuinkas postimiehen 
käy. Jäälle pystyyn päästyään postimies kampasi tukkan-
sa ja kumarsi yleisölle. Taputusten saattelema postimies 
palasi Postille. Huumorilla sekin mentiin.
Vuosituhannen vaihteen suurimpia muutoksia olivat ja-
kelun lajittelussa siirtyminen ABC-järjestelmään. Puu-
hyllyt vaihtuivat peltisiin. Vanhoilla puuhyllyillä oli tosin 
jälkikäyttöä monen postilaisen kotona mm. autotallissa. 
Samoissa tohinoissa Hämeenlinna 10:ssä oleva porukka 
siirtyi Kantolaan postiterminaaliin, kun lajittelukeskustoi-
minta loppui Hämeenlinnassa.

Jossain vaiheessa luottarihommat alkoivat tuntua liian 
raskaalta. Jatkuvat muutokset sekä niistä vääntäminen 
työnjohdon kanssa ja usein johtamistavoistakin johtunut 
työporukan muutosvastarinta vei voimia. Tokihan myös 
työelämän ulkopuolella oli ay-aktiivina päässyt kerty-
mään jos jonkinlaista tointa. Oli Janakkalan perustur-
valautakunnan jäsenyys, seurakunnan nuorisotyön joh-
tokunta, Työväen sivistysliiton vapaaehtoistyö ja vaikka 
mitä. Jostain oli kieltäydyttävä. Oli sanottava ei! Vaimokin 
rupesi kokouksiin lähdettäessä kyselemään yhä useam-
min, että ” mitkäs kissanristiäiset tänään on”.  �000- lu-
vun alussa ajattelin vakavissani tehdä paluun puusepän 
hommien pariin. Vaan eipä ollut sen alan töitä silloin lähi-
maillakaan. Toisaalta hyvä niin
 Tilanne postissa muuttui monessa suhteessa. Esimiehet 
vaihtuivat lähes vuosittain ja samoin organisaatiot. Mut-
ta muutoksissa ja työn tehostamisissa pyrittiin huomioi-
maan myös työtekijöiden näkemystä. Merkittävä edis-
tysaskel oli ikääntyvien postinjakajien työssä jaksamisen 
huomioiminen jakeluhommissa. Hämeenlinnassa otettiin 
vuonna �01� keväällä käyttöön niin sanotut kevennetyt 
reitit yli �8 vuotta täyttäneille jakajille. Tästä on kiittämi-
nen pitkälti palveluesimies Ari Elovirtaa. Tämä helpotus 
päätettiin korkeammalta taholta vuoden jälkeen lopettaa, 
kun alkoivat Postin historian suurimmat yt-neuvottelut ja 
väen vähennykset.

Niin muuttui maailma ja Posti. Vuosikymmenien saatos-
sa valtion Postilaitoksesta tuli ensin valtion liikelaitos ja 
myöhemmin valtion omistama osakeyhtiö. Virat lakkau-

tettiin. Viime vuosina kilpailu lehti- ja pakettiliikenteessä, 
kirjepostin väheneminen ja voiton tavoittelu sekä tuot-
tavuuden tehostaminen johtivat väen vähentämiseen.  
Jäljelle jääneiden työtaakan määrä moninkertaistui sii-
hen nähden, mitä se oli muutama vuosikymmen aikai-
semmin. �� vuoden jälkeen alkoi tuntua siltä, että tulevat 
muutokset saavat osaltani jäädä. Yhteen summattuna ja 
kaikesta myllerryksestä huolimatta, Posti ei kuitenkaan 
mikään huono työpaikka ollut. Työtä ja leipää riitti, niin 
kuin joskus kahvitauolla työkavereille ”leveilin” piruuttani, 
”taas on kinkkua leivän päällä”. Kaikesta parasta posti-
vuosien varrella olivatkin työkaverit sekä ammattiosas-
totoiminta. Huumorilla mentiin usein läpi monet raskaat 
työpäivät. Postiliiton Hämeenlinnan osasto ja sittemmin 
Kanta-Hämeen osasto on historiansa aikana aina ollut 
yksi aktiivisimpia osastoja. Mikäpä siinä silloin oli ollessa 
ja antamassa omaa panostaan yhteisessä rintamassa. 
Elämää rikastuttavien muistojen vaakakuppi painaa pun-
tarissa enemmän kuin ikävät muistot. Ja aika se kultaa 
muistot tässäkin tapauksessa.

Omista kultaisista muistoista ja pikku kömmähdyksistä 
mainittakoon tapaus, kun jouduin soittamaan asiakkaan 
ovikelloa, kas kun Valittujen Palojen kirjalähetys ei mah-
tunut postiluukusta.  Rimpautuksen jälkeen oven avasi 
kevyeen aamuasuun pukeutunut hyvin viehättävä nais-
henkilö. Yskäisyn ja hyvien huomenien jälkeen sanoin 
rouvalle, että tämä lähetys ei oikein mahtunut rouvan luu-
kusta. Rouva kiitti ja käännyin tehdäkseni lähtöä. Silloin 
kuulin takaani rouvashenkilön kujertavan, ” tules sisään, 
vain menetkö postia jakamaan”.  Pysähdyin kuin seinään 
ja sekunnin pari siinä mietin, että mitähän se rouva?? 
Onhan sitä kaikkea kuullut vanhemmilta työtovereilta… 
kai se rouva vaan kahvia?  Lähinnä kahveen toiveissa 
otinkin lakin pois päästä, käännyin ja astuin kynnyksen 
yli, kun samalla huomasin pikkuisen puudelin juosseen 
rappukäytävään. Koiraansahan rouva tarkoitti! Ei muuta 
kuin lakki päähän, ympäri ja menoksi. Nolotti, mutta ulko-
na rupesi naurattamaan ja matka jatkui.

Kaikkea Hyvää ja jaksamista sekä rauhaisaa
Joulua Työtovereilleni ja Ystävilleni! Tv. Tapsa
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Lähestymme aikaa jolloin työyhteisöissä tulisi miettiä, 
kuka olisi työpaikan paras luottamusmies. Luottamus-
miehen rooli on vaativa, mutta myös palkitseva. Ilman 
luottamusmiestä joutuisi jokainen yksin miettimään asioi-
taan. Ei olisi kenen puoleen kääntyä, jos jokin asia alkaa 
askarruttamaan tai on pomon kanssa asiasta eri mieltä. 
Luottamusmiehen tärkein tehtävä on valvoa työehtoso-
pimuksen ja työelämää säätelevien lakien noudattamista 
työpaikalla. Luottamusmiehen valitsevat työpaikan liiton 
jäsenet. Luottamusmiehen toimikausi on yleensä noin 
kaksi vuotta.
Liitto kouluttaa luottamusmiehen, jotta hänellä olisi mah-
dollisimman hyvät tiedot ja taidot tehtävien hoitamiseksi. 
Luottamusmiehellä tulee olla tietoa mm. perhevapaista, 
työehtosopimuksesta ja eri laeista, joita työelämässä pi-
tää noudattaa. Paraskaan asiantuntemus ei yksin riitä te-
kemään hyvää luottamusmiestä. Hänen pitää olla lisäksi 
hyvä ihmistuntija sekä kuuntelija. Hyvä on myös omata 
niin sanottua pelisilmää, jotta voi menestyä vaikeiden 
asioiden eteenpäin vienneissä. Luottamusmies on myös 
linkki työyhteisön ja liiton välillä. Luottamusmiehen tulee 
pitää oma ammattiosasto ajan tasalla, missä työpaikoilla 
mennään. Parhaassa tapauksessa luottamusmies toimii 
työyhteisön, ammattiosaston ja näin myös liiton kehittä-
jänä. Luottamusmiehellä on myös valtaa työpaikalla. Hän 
voi antaa tulkinnan mm. työehtoasiassa ja hän on liiton 
”käyntikortti”.  Olisi työntekijöiden etu, että mahdollisim-
man moni olisi kiinnostunut tästä tehtävästä. Myös vara-

luottamusmiehellä on kouluttautumisen oikeus.
Nyt meneillään olevien työehtosopimusneuvotteluiden 
yhteydessä sovitaan myös pääluottamusmiesten alueista 
ja ajankäytöstä. Ammattiosastot käynnistävät vaalit sovi-
tuille alueille. Vaaleilla valittu pääluottamusmies aloittaa 
neuvottelut luottamusmiesorganisaatiosta. Vaihtoehtoina 
on yleensä ollut työpaikkakohtainen luottamusmies- tai 
alueluottamusmies- järjestelmä. Pääluottamusmiehen 
tulee keskustella ensin alueen ammattiosastojen kans-
sa, millaisella mallilla he haluavat alueensa edunvalvon-
nan hoitaa.  Tämän perusteella käynnistetään tarvittaes-
sa neuvottelut työnantajan kanssa, jos kyseeseen tulee 
alueluottamusmiesjärjestelmä. Mikäli päädytään työpaik-
kakohtaiseen luottamusmiesmalliin, käynnistetään vaalit 
ehdokasasetteluajalla.
Kysy itseltäsi, olisitko sinä innokas ja sovelias tähän teh-
tävään.

Rauhaisaa Joulua!
Jamppa

Alueluottamusmiehet
Terhi Westman ja
Lea Siltanen

PJ PALSTA

Luottamusmies
työyhteisön tukena
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SAK patistaa hallitusta ja työnantajia 
vastuullisen sopimisen tielle
SAK:n valtuusto arvostelee Sipilän hallitusta vapaan so-
pimisoikeuden murentamisesta ja epävarmuuden tuomi-
sesta työmarkkinoille.

Valtuusto tuomitsee jyrkästi hallituksen puuttumisen työ-
markkinajärjestöjen vapaaseen sopimisoikeuteen. Pak-
kolait uhkaavat romuttaa Suomen maineen ja keskeisen 
kansainvälisen kilpailuvalttimme, sopimisen mallin. Halli-
tuksen konfliktinhakuinen politiikka ei edistä yhteistä ta-
voitetta maamme kilpailukyvyn vahvistamisesta ja toimi-
vista julkisista palveluista.

Hallituksen pakkolait heikentävät toteutuessaan rajusti 
työntekijöiden toimeentuloa ja työehtoja. Samalla hallitus 
on siirtämässä työehdoista päättämisen vahvasti valtion 
määräysvaltaan, mikä altistaa työntekijöiden työsuhteet 
ja palkat poliittisten voimasuhteiden vaihteluille ja johtaa 
jatkossa epävakaisiin työmarkkinoihin.

SAK:n valtuusto vaatii hallitusta myös perumaan aikuis-
koulutustuen leikkaukset. Hallitus on käytännössä romut-
tamassa nykyisen aikuiskoulutustukijärjestelmän. Tukea 
tarvitsevat erityisesti haavoittuvimpiin työntekijäryhmiin 
kuuluvat, joille aikuiskoulutus on työelämäedellytyksiä 
parantavaa ennaltaehkäisevää muutosturvaa.

SAK:n valtuusto kehottaa EK:ta luopumaan hallituksen 
pakkolakien peesaamisesta ja keskittymään neuvottelui-
hin Suomen vakautta edistävästä työmarkkinasopimuk-
sesta. SAK on tuonut neuvottelupöytään vastuullisen 
esityksen, joka parantaisi työllisyyttä ja kilpailukykyä 

hallituksen pakkolakeja nopeammin, reilummin ja vapaa-
seen markkinatalouteen paremmin sopivin keinoin.

Valtuusto korostaa, ettei SAK:n tarjous ole loputtomiin 
voimassa. Neuvottelut eivät voi pitkittyä sulaville lumille 
saakka. SAK valmistautuu tarvittaessa järjestöllisiin toi-
miin, joita pohditaan viimeistään Tampereella yhteisessä 
luottamushenkilötapaamisessa Tammikuun kihlauksen 
vuosipäivänä ��. tammikuuta.

Postin toiminta moraalitonta
SAK:n valtuusto tuomitsee Postin häikäilemättömän 
toiminnan työehtoneuvotteluissa. Posti tavoittelee työn-
antajaliitto Paltan avustuksella sopimusneuvotteluissa 
satojen eurojen leikkauksia työntekijöiden kuukausian-
sioihin ja merkittäviä heikennyksiä muihin työehtoihin ja 
muutosturvaan.

Järjestäytymisvapaus ja työtaisteluoikeus ovat kansainvä-
listen sopimusten ja Suomen lakien turvaamia työelämän 
perusoikeuksia. Siitä huolimatta Posti taipui luopumaan 
aktiivisesta työtekijöiden lakko-oikeuden murtamisesta 
vasta ay-liikkeen painostustoimien johdosta.

Postin henkilöstö on joutunut koekaniiniksi työnantajan 
ja hallituksen ajamille työehtojen heikennyksille. SAK.n 
valtuusto korostaa ammattiliittojen tukevan vahvasti Pos-
ti- ja logistiikka-alan unionia PAU:ta.

Valtuusto myös odottaa pääministeri Juha Sipilältä ak-
tiivisempaa omistajaohjausta, jotta jatkossa valtionyhtiöt 
kunnioittaisivat työelämän perusoikeuksia.

Syysvaltuusto 2015 -

Päätöslausuma
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KOKOUSKUTSU

PAU Kanta-Hämeen osaston vuosikokous pidetään 19.�.�01� Hämeenlinnassa 
Kerhoravintola Seiskassa (Suomen Kasarmit) klo 1�.00 alkaen. Kokouksessa 
käsitellään osaston sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat, mm:

-puheenjohtajan ja toimikunnan valinta
-vuoden �01� tilit ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus
-vuoden �01� talousarvio ja toimintasuunnitelma
-nuorisovastaavan valinta
-kokoukselle tehdyt esitykset

Kokoukselle tehtävät esitykset �8.�.�01� mennessä osaston puheenjohtajalle 
jari.kuurasuo@pp.inet.fi. Työsuhdeasiantuntija Jussi Saariketo PAU:n toimistol-
ta on paikalla kertomassa ajankohtaisista asioista. Kokoukseen osallistujille tar-
jotaan lounas ruokajuomineen.

Tervetuloa! T osaston toimikunta  
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PAU:N LAHDEN OSASTON VUOSIKOKOUS 
LAUANTAINA 13.2.2016 KLO15.00
PAIKKANA ON LAHDEN MIESKUORON JUHLASALI
HÄMEENKATU �1.      
SISÄÄNKÄYNTI RAUTAPORTISTA SISÄPIHALLE.

PAU:n Lahden osasto r.y
NUOTIORANNAN ISÄNNÖITSIJÄN HAKU 
Kausi on kaksivuotinen vuosille �01�-�01�
Lisätietoa saa Jarmo Tuomiselta Puh. 0�0�1���01
Kirjalliset hakemukset oltava Maanantaina �9.�.�01�
mennessä osoitteeseen.

PAU:n Lahden osasto r.y
Isännöitsijä haku
Puhelinkatu �
1���0 LAHTI
                             T. Toimikunta

KÄSITELLÄÄN:
- Sääntömääräiset vuosikokousasiat
- Toimintakertomus ja tilikertomus �01�
- Toimintasuunnitelma ja talousarvio �01�
- Toimihenkilövalinnat
- Käsitellään kokoukselle esitettävät asiat.
Kirjalliset esitykset viikkoa ennen kokousta toimikunnalle.

Kokouksessa ruokatarjoilu
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus saunomiseen.

Lahden ulkopuolelta tuleville korvataan matkakulut.
Ennakkoilmoittautumiset ruokailun ja saunomisen takia
jarmo.tuominen@posti.com Puh. 0�0�1���01 tai
olli.puodinketo@posti.com �.�.�01� mennessä.
   
   Tervetuloa ! Toimikunta
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Uusi osoite:

TORVEN TÄYDELTÄ
PL ��11
1���1 LAHTI

A
Posti Oy

Posti Green


