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Pääkirjoitus

jestöjen välillä sekä nyt myös liittotason neuvotteluissa 
oleva kilpailukykysopimus (KiKy). Mielestäni tässä vai-
keassa tilanteessa on yritettävä ymmärtää, että tämä on 
sittenkin oikeudenmukaisempi ratkaisu kuin hallituksen 
yksipuoliset kaavailemat pakkolait ja muut lisäleikkauk-
set. Olemme saaneet havaita, että KiKy-neuvottelut eivät 
ole sujuneet kuin tanssi. Tämän lehden ilmestyessä tu-
lemme tietämään, miten on käynyt kyseisille sopimuksil-
le. Palkansaajille etuisuuksia alentavat toimet ovat kipei-
tä. Ne ovat vaikeasti hyväksyttävissä ja ymmärrettävissä 
varsinkin kun työnantajat ovat jo muutamien vuosien 
saatossa saaneet useiden miljardien helpotuksia. Näyt-
tää siltä, että nämä rahat ovat valuneet aivan muualle 
päin kuin työpaikkojen luomiseen. 

POSTILAKI JA POSTIN TULEVAISUUS
Liikenne- ja viestintäministeriö ministeri Bernerin (kesk) 
johdolla on aloittanut postilain uudistuksen valmistelun, 
jossa arvioidaan muun muassa postin yleispalvelun laa-
juutta. Suomen nykyinen laki takaa EU-direktiivin edellyt-
tämän viisipäiväisen postinkeräilyn ja -jakelun. Poikkeus-
mahdollisuuksista erityisissä olosuhteissa on ilmoitettava 
EU:n komissiolle. Suomestahan löytyy eri vuoden aikoi-
hin liittyviä ilmastomuutoksia noin tuhannen kilometrin 
matkalla etelä-pohjoissuunnassa.
 Posti on tuonut esille viime vuoden lopulla ministeri-
ön pyytämillä lausuntokierroksilla halunsa jakelupäivien 
harventamiseen. Talo perustelee näkemystään jaettavan 
postin vähenemisellä noin 10 prosenttia vuodessa ja 
näin jakelun yksikkökustannus lähetystä kohden uhkaa 
nousta korkeaksi. Heidän mielestään nykymuotoisesta 
yleispalveluna tapahtuvasta viisi päiväisestä kirjeiden ja-
kelusta tulee kannattamatonta. Tiedossa on, että viime 
vuonna Postitoiminta tuotti kymmeniä miljoonia voittoa. 
Eikö tämä aiheuta julkisuudessa ihmetystä?
 Kansalaisena olen tottunut saamaan postinperusjake-
lussa viitenä päivänä viikossa erilaisia tärkeitä kirjelähe-

YHTEISKUNTA JA TYÖMARKKINAT
Nyt olemme saaneet kokea noin vuoden ajan peruspor-
varihallituksen (kesk, kok, pers) ohjelman ja talouspoli-
tiikan linjauksia. Uudet tuulet ovat tuoneet pieni- ja kes-
kituloisille palkansaajille sekä eläkeläisille tosi kylmiä 
viiman tuntemuksia joka päiväiseen menoon. Lakeja ja 
normeja on rukattu ja uudistettu alaspäin maan kilpai-
lukyvyn parantamisen nimissä. Sopia kysyy, että onko 
tämä tapahtunut oikeudenmukaisesti. Erinäisillä halli-
tuksen kärkihankkeilla on toisaalta soudettu ja huovattu. 
Välillä on vaikuttanut siltä, että ovatko hallitsijat edes itse 
täysin kartalla suunnitelmistaan ja teoistaan. Yhteiskun-
nan päätöksen teko ei ole herättänyt tutkimustenkaan 
mukaan luottamusta kansalaisissa. Lisäksi herrojen 
ja rouvien ns. rötöstelyt ovat painaneet mielikuvaa ne-
gatiiviseksi entisestään. Pidän tätä harmillisena asiana 
edustukselliselle demokratialle. Menneen vuoden aikana 
maamme julkiseen talouteen näyttää rantautuneen halli-
tuksen toimesta puhtaita yritysmaailmalle enemmän tut-
tuja toimia. Insinöörimäisistä prosesseista ja markkinata-
louden puhtaista talouslähtöisistä perusopeista olemme 
saaneet hurjia kokemuksia. Näillä tempuilla halutaan ha-
kea tehokkuutta sekä tuottavuutta joka puolelle. Herrat 
ovat näin omasta mielestään pelastamassa keinolla millä 
hyvänsä maamme talouskurimuksesta ja ovat kertoneet 
olevansa ainoastaan isänmaan asialla. Ymmärrän, että 
valtion taloudesta on pidettävä huolta erityisesti matalan 
kasvun vuosina. Kreikan uhkakuvilla ei ole syytä pelotel-
la tai uhkailla lamaannuksissa elävää kansaa. Mielestäni 
on parempi rakentaa luottamusta sekä yhteistyön ilma-
piiriä sekä yhdessä tekemisen meininkiä moniarvoista 
ihmiselämää kunnioittaen.
 Kansantaloutemme elpymisen merkkejä on olemas-
sa siellä sun täällä. Työttömyyden hienoista paranemis-
ta on myös nähtävissä, vaikka joka päiväiset yt-uutiset 
koskettavat liian monta duunaria vieläkin. Tärkeää on, 
että orastavaa kasvua ei nujerreta leikkauksilla vaan 
kansalaisten ostovoimasta pidetään kiinni ja elvytysruis-
keita etsitään aktiivisesti. Työmarkkinoilla on ollut esillä 
viime vuoden keväästä asti mm. yhteiskuntasopimus ja 
hallituksen pakkolait. Näin on edetty ees-taas ja on ollut 
vaikea pysyä perässä missä mennään milloinkin. Pitkän 
ja monien vääntöjen jälkeen saatiin aikaiseksi keskusjär-

Tätä kirjoittaessani tähän istuu sanonta, että kesä keik-
kuvin tulevi ja pääskysestä ei päiväkään. Auringon valo 
lämpöineen on saanut meidät kuoriutumaan paksuista 
palttoista keveisiin hepeneisiin. Toivotaan tämän vuoden 
ajan myös luovan ihmisten mieliin postitiivisuutta ja tule-
vaisuuden uskoa näinä jatkuvan murroksen muutoksis-
sa.

Kari Lempinen
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tyksiä mm. viranomaiskirjeitä ja sairaalakutsuja. Ne, jos 
mitkä edellyttävät viivytyksetöntä jakelua. Posti toimittaa 
tämän lisäksi asiakkailleen muita postilähetyksiä, paket-
teja, sanomalehtiä, aikakausilehtiä. Uusista palveluista 
mainittakoon erinäiset vanhusten hoivaan, aterioihin sekä 
kauppapalveluihin liittyvät kuviot ja turvapalvelukokeilut. 
Kohua viimeisempänä on nostattanut ruohonleikkuu.
 Mikäli jakelupäiviä päädytään harventamaan nykyi-
sestään, niin se tulee väistämättä heikentämään kan-
salaisten asuinpaikasta riippumatonta tasapuolista tie-
donsaantia. Varsinkin kun maaseudulla ei ole erillistä 
sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa niin kuin kaupun-
geissa. Päivittäinen jakelu on erityisen tärkeää sanoma-
lehtien lukijoille. Haja-asutusalueilla viisipäiväisyys on 
myös tärkeää muiden palveluiden säilyttämisen kannalta. 
Tämä tukee syrjäseudun elinvoimaisuuden säilymistä ja 
erityisesti ikääntyvien ihmisten tarvitsemien palveluiden 
tuottamista. Samoin haja-alueen pienet ja keskisuuret 
yrittäjät sekä maanviljelijät kokevat mm. pakettien kulun 
merkittävänä. Aikakausilehdille on ollut elintärkeää, että 
lehti on jokaisella asiakkaalla sovittuna päivänä. Suurta 

huolta kannan myös postilaisten työpaikkojen puolesta.
 Viime numerossa heitin kysymyksen, että ollaanko 
Postia laittamassa myyntikuntoon keinolla millä hyvänsä. 
Nyt sitten pääministeri ja valtion omasta ohjauksesta vas-
taava ministeri Sipilä (kesk) ovat linjanneet alustavasti, 
että Postin toiminnoista voidaan alle �0 % antaa muiden 
yksityisten yritysten temmellyskentäksi. Vähän yli puolet 
toimista olisi peruspostitoimintaa. Tällä Sipilän ulostulolla 
tuli mieleeni enemmän avoimia, huolestuttavia kysymyk-
siä kuin jotain turvallisuuden tunnetta. Nähtäväksi jää, 
milloin seuraavien kolmen vuoden aikana näistä suunni-
telmista sekä toimista kuullaan varmempaa ja mitä tämä 
oikeasti käytännössä tarkoittaa. Olen todella huolissani 
henkilöstön asemasta ja Postin henkilöstöpolitiikasta. 
Valitettavasti olemme vielä kovin kaukana tavoitteesta, 
että firma on alan paras työpaikka vuonna �0�0.
Nyt on meillä kaikilla vaikuttamisen paikka kansanedus-
tajiin ja muihin vastuullisiin!

Kaikesta huolimatta hyvää kesää ja rentouttavia lomia!
Kari Lempinen

Pääluottamusmiehen palsta

Yhteistoimintaneuvottelut 2016
Tammikuun lopulla tuli jälleen kutsu yhteistoimintaneu-
votteluihin koskien 6��0 henkilöä Jakelut yksikössä ja 
myös Riihimäen kuljettajat kuuluivat yt:n kohderyhmään. 
Yhteistoimintaneuvotteluita käytiin kuuden viikon ajan vii-
koittain, eli tiistaisin alueiden neuvottelut ja keskiviikkoi-
sin valtakunnallinen neuvottelu. Nyt pääluottamusmies 
sai jälleen matkustaa, joka tiistai Helsinkiin ja Kujalaan. 
Neuvottelut päättyivät 16.�. erimielisinä. Edunvalvonta ei 
ollut vakuuttunut työnantajan vähennystarpeista ja niiden 
toteuttamisesta.

Irtisanottuja vain kaksi
Kanta- ja Päijät-Hämeessä
Uusipolku veti hyvin. Työnantajan lopullinen vähennys-
tarve 11–19 postinumeroalueella oli �� htv. Näistä irtisa-
nomisina toteutettiin vain kaksi, koska kaikki loput olivat 
ns. vapaa-ehtoisesti lähteneitä. Monet joilla oli mahdolli-
suus työttömyysputkeen lisäpäivien kautta, päättivät läh-
teä tästä firmasta pois. Paljon oli myös lähtijöitä, jotka 
ovat kiinnostuneita jostain toisesta alasta ja sen ikäisiä, 
että työuraa ja mahdollisuuksia työllistyä toisilla aloilla on. 
Mielestäni Postin henkilöstöpolitiikka antaa tällä hetkellä 
selkeän viestin työntekijöiden arvostuksesta; sitä ei ole.
Työnantajalla oli käydyissä yhteistoimintaneuvotteluis-
sa ajatuksena järjestellä töitä modulaarisesti siten, että 
olisi pelkkää esityötä tekeviä osa-aikaisia ja pelkkää ja-
kelua tekeviä koko-aikaisia työntekijöitä. Joissain määrin 

näin toteutuikin, tosin ei niin suurissa määrin, kun alkuun 
näytti. Alueeltani osa-aikaistettiin kuusi työntekijää. Osa-
aikaiset työntekijät ovat aina lisätyön tarjoamisen piiris-
sä. Jos olet osa-aikainen ja haluat lisätyötä, pidä tästä 
oikeudestasi kiinni. Tarvittaessa lisätietoa saat omalta 
luottamusmieheltäsi.

Uudet reitit piti ottaa käyttöön
valtakunnallisesti 25.4.2016 
Se kuinka työaika riittää on vielä hiukan epäselvää, kun 
kaikissa paikoissa on muutoksen onnistumisen turvaa-
miseksi ollut runsaasti ”apukäsiä”. Totuus uusista reiteis-
tä nähtäneen vasta oikeasti kesän jälkeen, kun volyymi 
palailee normaaliksi heinäkuun notkahduksesta ja Uu-
denpolun valinneiden lähdettyä. Osa reiteistä tuli pelkäs-
tään jakaviksi reiteiksi. Niissäkin on oikeus puolentunnin 

Jarmo Tuominen
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ruokataukoon, jos työaika on yli kuusituntia ja sopivissa 
kohden voi nauttia kahvia sekä virvokkeita. Taukopaikat 
tulee olla sovittuna reittikohtaisesti. 

Työtaistelutilanteessa toimiminen
Viime syksynä jouduttiin työpaikoilla ikäviin tilanteisiin, 
kun työehtosopimuksen voimassaoloaika päättyi loka-
kuun lopussa ja ajauduimme sopimuksettomaan tilaan. 
Työnantajalla oli julmat vaatimukset työehtojen heiken-
tämiseksi. Posti päätti käyttää sopimuksettomassa tilas-
sa SOL vuokratyöntekijöitä, joiden käyttöön liitto vastasi 
koulutuskiellolla. Paikoissa, joihin SOL työntekijöitä tuli, 
alkoi myös ylityökielto. Meillä oli vahva tarve puolusta 
työehtojamme. Jotkut henkilöt, liiton asettamista koulu-
tus- ja ylityökielloista huolimatta, joko työnantajan pai-
nostuksesta tai omasta ahneudestaan rikkoivat näitä 
kieltoja. Liiton jäsenten tulee noudattaa liitonmääräämiä 
työtaistelu- toimia. Jos jäsen näitä vastaa rikkoo, niin 
hänet voidaan joutua erottamaan osaston sääntöjen 
mukaan jäsenyydestä. Pakkoa siis ei ole, mutta rikku-
reille on kyllä seuraamuksia. Seuraavan kerran, kun jou-
dumme työtaisteluasetta käyttämään, toivon että kaikki 
muistaisivat tämän asian. Järjestöpäätöksellä tehdyistä 
toimista ei jäsenelle tule seuraamuksia! Yhdessä olem-
me tes:n saaneet aikaan ja yhdessä sitä meidän tulee 
myös puolustaa!

Vuokratyöntekijät tulivat jäädäkseen?
Useissa alueen työpaikoissa on nähty vuokratyöntekijöi-
tä. Heitä tulee kohdella tasavertaisesti. Heille kannattaa 
myös kertoa liiton jäsenyydestä; noudatetaanhan heidän 
työehtoihin samaa työehtosopimusta kuin meihin muihin-
kin. Parhaiten varmistamme oman sopimuksemme säi-
lymisen kertomalla siitä myös näille vuokratyöntekijöille. 
Yhteistoimintaneuvotteluiden loppulauselmaan kirjautin 
näkemykseni työnantajan ideologisesta tarpeesta vaih-

taa postin vakituiset työntekijät vuokratyöntekijöihin ja 
ulkopuoliseen työvoimaan.

Alihankinta yhteistoiminta neuvotteluita
on käyty useita ja osa jätetty käymättäkin

Tämä tapa korvata postinjakaja on myös lisääntynyt vii-
me vuosina kiihtyvällä vauhdilla. Nyt kun joku haja-alueen 
jakaja lähtee Postista pois, joko eläkkeelle tai muuten 
vaan. Työnantaja on ensin katsastanut, onko kyseiseen 
tehtävään saatavilla alihankkijaa. Viime vuonna ei useita 
alihankkijoita löytynyt, kun oma työ oli vielä edullisem-
paa. Nyt näyttäisi muutamia tulevan. Aiemmin työnantaja 
näytti laskelmat ja kertoi alihankkijan pyytämän kilometri-
veloituksen, ei enää. Nyt pitää vain luottaa työnantajaan, 
kun se kertoo että alihankinta on edullisempi vaihtoehto. 
Luodaanko tällä painetta heikentää meidän työehtoso-
pimustamme? Työtaistelun tiimellyksessä tuli muutama 
alihankkija. Asiasta ei käyty asianmukaisia yhteistoimin-
taneuvotteluja, jotka mielestäni olisi pitänyt käydä. Nyt 
asiaa tutkii Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto.

Työaikakirjanpito
Olen kiertänyt useita vuosia katsomassa alueeni työnte-
kijöiden työaikakirjanpitoa. Mutta viime joulukuussa työn-
antaja sitten kieltäytyi näyttämästä ihmisten toteutuneita 
työaikoja. Saan nähdäkseni kirjanpidon vain, jos minulla 
on henkilön valtakirja. Ajattelinkin kerätä valtakirjoja täl-
lä lehden takakannen sisäpuolella olevalla osalla. Jos 
haluat, että valvon edelleen työaikojesi toteumaa, ole 
ystävällinen ja täytä valtakirja. Postita se sitten minulle 
osoitteella Jarmo Tuominen,
Torven täydeltä, PL ��11, 1���1 Lahti.

Lahdessa 17.5.2016
Hyvää ja lämmintä kesää t: Jamppa
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Vähän työsuojeluasiaa 11 - 19 alueelta
ja ripaus muutakin

Pertti Lehti

Työsuojeluvaalit käytiin talvella ja tulin valituksi 11–19 
alueen työsuojeluvaltuutetuksi. Varalle valittiin Antti Kos-
kimäki ja Lea Siltanen. Mikään ei siis muuttunut työsuoje-
lussa. 
 Itseäni hiukan ihmetyttää alueen laiska äänestysinnok-
kuus. Äänestyslipukkeet palautuskuorineen lähetettiin 
kaikille alueeni työntekijäasemassa oleville (jakelu-käsit-
tely). Niistä palautettiin vain 1�0 kpl, vaikka jaossa oli yli 
�00 vaalikuorta. Äänestysprosentti oli �� %. Eikö meitä 
kiinnosta oma työturvallisuutemme, vai mistä tämä välin-
pitämättömyys?
 Koska minut valittiin jälleen tähän tehtävään, nyt onkin 
oiva tilaisuus esittäytyä tässä nuoremmalle väelle, joka ei 
minua tunne. Tosin, voi siellä vanhemmassakin olla tietä-
mättömyyttä postitaustastani. Olen siis Pertti Lehti ja ikää 
äijällä ��v. taulussa. Tiedän, se näkyy. Postiin tulin hel-
mikuussa 1988. Aloitin postaalisen urani Hämeenlinnan 
lajitteluterminaalissa, lähtevän postin selvittelypöydän 
ääressä ja iltavuorossa. Siitä se sitten lähti. 
 Repertuaaria laajennettiin sitten saapuva- lähtevä kir-
jelajitteluun ja tietenkin siihen kuuluvine herkkuineen, 
kuten aamu-, ilta- ja yövuorot. Sitten voima pakotti nuor-
tamiestä kokeilemaan, miltä tuntuu raskaspostin ilta-, 
yö- ja aamuvuorot. Sitä työtä sitten tahkottiin kymmen-
kunta vuotta. Jossakin vaiheessa monien mutkien kautta 
päädyin jakeluun fillari-, kärry- ja autopiireille. Viimeisenä 
saavutuksena olin kuljetuksessa, josta �006 siirryin pit-
käaikaisena työsuojelunvaravaltuutettuna silloisen val-
tuutetun sijalle hänen sairastuttuaan vakavasti. 
 Tuosta alkaen olen toiminut 11 -19 alueen päätoimise-
na työsuojeluvaltuutettuna vaaleilla aina valittuna. Kym-
menen vuotta tulee näitä hommia siis syksyllä täyteen. 
Edunvalvonnassa olen toiminut jo sieltä 90 -luvun alku-
puolelta. Ensin olin varaluottamusmiehenä ja työsuoje-
luasiamiehenä, sittemmin alueluottamusmiehenä 1�–1� 
alueella ja työsuojelunvaravaltuutettuna 11–19 alueella.

 Ammattiosastoon liityin heti postiin tullessani ja oman 
ammattiosaston toimikunnassa olen ollut jostakin 90 -
luvun vaihteesta alkaen. Työsuojelu- ja luottamusmies-
koulutuksia on tullut käytyä, jos monen moisia. Liitolla on 
hyvät koulutukset. Kun sanon, että postityö on minulle 
tuttua, niin uskokaa että näin on. 
 Kuulun myös siihen ikäpolveen, jolla on työuraa ollut 
ennen postiakin. Kerkesin olemaan, jos jonkinlaisissa 
hommissa. Työelämään siirryin jo 16 -vuotiaana, kun 
ammattikouluvalinta oli väärä, eikä luku enää maistunut. 
Olen kokenut myös nuoruusvuosinani työttömyyspätkiä 
ja työllistämistöitä, sekä erilaisia pätkätöitä. Tiedän siis 
ihan omakohtaisena kokemuksena tämän kurjuuden. Il-
meisesti millään sukupolvella ei ole ollut helppoa. Aika 
vaan tuppaa silloittamaan muistot, kun muistellaan van-
hoja hyviä aikoja. Olen ollut myös oppisopimuksella ho-
peaseppäharjoittelijana ja käynyt maanrakennuskoneen 
kuljettajakoulutuksen ammatillisessa aikuiskoulutuslai-
toksessa. Olen ollut myös neljä vuotta Vr.llä ”topparoik-
kahommissa” ja nuoremmat voivat googlettaa, mitä se 
tarkoittaa…
 Harrastuspuolelta löytyy retkeily ja varsinkin Lapissa, 
joka on tullut koluttua aika läpikotoisin. Vielä jalka nou-
see, joten eiköhän sinne taas syksymmällä. Mökki vie 
vaimon ja minun suurimman osan viikonloppuvapaista. 
Milloin aikaa on, päristelen matkaendurolla pitkin maa-
kuntaa. Meillä on alueella muuten paljon hienoja soratei-
tä. Olen myös innokas ”reserviläisharrastaja”, joten � -6 
viikonloppua vuodessa menee niissäkin treeneissä. Kuu-
sikymppiseen pitävät mukana kuvioissa, sitten ei kelpaa 
enää, joten muutaman vuoden voi vielä ottaa ilon siitäkin 
touhusta.
 Eihän tuo edellä kirjoitettu mikään cv ole, eikä ole tar-
koituskaan, mutta antaa jotakin laista kuvaa minkälainen 
ukko teidän työturvallisuusasioitanne hoitaa. Olkaa siis 
yhteydessä! Me edunvalvojat olemme teitä varten. Yh-
teystietoni löytyvät työpaikkanne ilmoitustaululta (ainakin 
pitäisi) ja tämän jutun lopusta. Minulle saa soittaa aina. 
Tosin yö-aikaan puhelin usein äänettömällä, mutta soitan 
kyllä toimistoaikaan takaisin.
 Juu, en ole somessa, en siis ilmeisesti ole olemassa? 
Sähköposti ja puhelin riittävät minulle.
Viettäkää hyvä kesä ja lomailkaa sekä nauttikaa luon-
nosta. Itse olen lomalla elokuussa, josta kyllä ilmoitan 
lähempänä tarkemmin. Muistetaan, että paras työsuoje-
luväline on omat aivot. 

Pertti Lehti 
Työsuojeluvaltuutettu | jakelu/käsittely
11 – 19 postinumeroalue | Posti Oy
PL ��11, 1�111 Hämeenlinna
GSM +��8�0�������
pertti.lehti@posti.com | www.posti.fi
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Tänä keväänä tunteita on kuumentanut työnantajan uusi 
työmalli ja postinjakelun ergolaukku. Vanhemmille posti-
laisille laukku onkin ennestään tuttu, tosin hieman erimal-
lisena, onhan uusi laukku pitkän kehittelyn tulosta.

Oma kokemukseni laukusta on, että sen käyttö on han-
kalaa. En ole koskaan aiemmin edes kokeillut postinjake-
lua laukusta. Ensimmäisellä kerralla oli vaikeuksia edes 
pukea laukku oikein ylle. Hihnojen laittelu tuntui jokseen-
kin hankalalta. Takkia ei voinut laittaa kiinni, koska silloin 
olisin ”kuollut” kuumuuteen. Melkoisen kuuma laukku on 
ihan ilman takkiakin. Itse olen käyttänyt laukkua niin, että 
siinä on olkahihna ja vyötäröhihna. En siis ole edes ko-
keillut molemmilla olkahihnoilla.

Nyt tähän alkuun muutama hyvä puoli: laukussa on tas-
kuja ja kätsä avainnauha. Taskuista löytyvät helposti 
kännykät, kynät ja kortit ja alaovea auki tuskaillessa ovat 
molemmat kädet nyt vapaana.

Sitten toisaalta niihin miinuspuoliin on huomioita. Kun 
laukku on oikein köytettynä paikalleen, eli niin ylhäällä, 
etteivät polvet osu siihen rappuja ylöspäin mennessä. Se 
on kuitenkin niin korkealla, että kädet jäävät koko ajan 
jännittyneeseen ”koirantassu” asentoon. Laukkuun on 
vaikea nähdä ja pienemmät lähetykset tipahtelevat hel-
posti tämän käsittämättömän kätevän työvälineen syö-
vereihin. Portaita alaspäin laskeutuessa laukkua on pi-
dettävä koko ajan toisella kädellä kiinni, että näkisi edes 
vähän jalkoihinsa. 
Kärryllä liikuttaessa laukku on hankalasti tiellä kärryä 
työntäessä, ja sitä joutuu siinäkin pitämään itseään vas-
ten. Kärryn tyrkkiminen pelkästään toisella kädellä on 
hankalaa hommaa. Jos laukun ottaisi aina pois siirtymien 
ajaksi, sen kiinnittelyssä on omat hommansa. Varoituk-
sista huolimatta olen onnistunut jättämään laukun säätö-
hihnan kerran hissin ovenväliin. Onneksi lähti irti! Minua 

eniten ärsyttää järjetön hikoilu laukkua käytettäessä. Ja 
se, ettei näe mihin kävelee. Pyörällä en ole laukkua ko-
keillut, joten sen toimivuudesta minulla ei ole kokemus-
ta.

En tiedä, kuinka laajalti työohjetta noudatetaan ja lauk-
kua käytetään. Kyseessä on kuitenkin työnantajan direk-
tio-oikeuteen perustuva ohje työnteosta. Laukun käyttö 
on työohje samoin, kun pyöräilykypärä. Sen käyttämättä 
jättämisestä on omat seuraamuksensa. Liiton ohjeistuk-
senakin on tehdä työ työnantajan edellyttämällä tavalla. 
Vaikka tuntuu, että työ sujuu aikaisempaa hitaammin ja 
hankalammin, niin työtapa on työnantajan ohje. Sitä pi-
täisi noudattaa, vaikka se tuntuisi kuinka hölmöltä. 

Ei muuta kun kassi keikkuen kesää kohti! Mukavaa ke-
sää kaikille!

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

Kiva uusi käsilaukku

Terhi Westman
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Olemme jakelussa viimeisen reilun � vuoden aikana saa-
neet tuntea nahoissamme, miten meitä ja meidän työ-
tämme arvostetaan. Ei niin mitenkään! Uusia sääntöjä ja 
kiristyksiä tulee ovista ja ikkunoista. Meidän selkänahas-
ta riivitään irti kaikki, mitä saadaan ja vielä vähän enem-
mänkin.
Kaiken huippu on, että porukkaa potkitaan pihalle ilman 
minkäänlaista oikeaa syytä. Se, että sanotaan tuotannol-
lisista ja taloudellisista syistä, niin miten voi olla mahdol-
lista.
Määräaikaisia on joka toimipaikka pullollaan ja jokainen 
sen tietää, etteivät hommat ilman heitäkään pyörisi. Nyt 
on keksitty sit tämä uutuus, vuokratyöntekijä. MITÄ? 
Ammattitaitoiset ja työlleen omistautuneet jakajat vim-
pataan pihalle ja tilalle otetaan täysin osaamatonta po-
rukkaa. Ei mene minun päähäni millään maailman ma-
tematiikalla. Enkä myöskään ymmärrä, kuinka on häpyä 
toimia näin.

Jakelu on tuottanut voittoa vuodesta toiseen ja siitä huo-
limatta olemme vain henkilönumeroita taulukoissa, jos 
edes sitä. Ei heru minkäänlaista arvostusta tai sympa-
tiaa!
Olisiko aiheellista miettiä, kuinka pitkät ovat portaat lä-
hiesimiehestä isoon päällikköön. Kuinka monta päällik-
köä siihen väliin tarvitaan? Tässä talossa on tosi monta.

Olisi voinut kuvitella edellisten irtisanomisien jälkeen, 
että olisi joku ottanut opiksi, mutta ei. Sama pelleily tois-
ten elämällä ja tulevaisuudella jatkui. Talo on yhä täyn-
nä määräaikaisia, joista suuri osa olisi pitänyt ajat sitten 
vakinaistaa, mutta sitäkään ei ole tehty. Puhumattakaan 
SOL -tyypeistä, joista osa on tehnyt jo aika mittavia mo-
kia, joista vakkari olisi saanut vähintään varoituksen tai 
huomautuksen.

Kaikki tietävät sen vanhan filosofisen sananlaskun, että 
jos henkilökunta voi hyvin, niin myös firma.
Tässä firmassa sitä ei ole ymmärretty. Tästä ei ole kui-
tenkaan, niin kauan. Etteikö jakajat muistaisi sellaiset 
hyvät ajat, kun saimme työt tehdä rauhassa ja hyvin. En 
vaan käsitä, miksei jakelua jätetä rauhaan, vaan riena-
taan asialla, jos toisella.

Kaiken huippu on nyt tämä, koska henkilöstö voi huo-
nommin kuin koskaan. Työolo- ja henkilösuhteet ovat, 
niin tulehtuneita monessa toimipaikassa, mutta me luot-
tamusmiehet emme voi käydä toimipaikoissa. Meillä on 
ollut nyt huhtikuussa jo 8 kuukautta kestänyt matkustus-
kielto. Onko tämä sitä hyvinvoinnin ja hyvän työpaikan 
parannusta, vai ei. Minulle ei ainakaan ole perusteltu kiel-
toa muulla kuin, että säästetään. Saattaa olla, että niitä 
tarvitaan, mutta pitäisikö varmasti miettiä mistä säästöjä 
tehdään ja miten. Onko tämä oikea tyyli?

Tähän loppuun laitan mielestäni niin osuvan ”vitsin”, josta 
jokainen voi miettiä, mikä tulee mieleen. Minulle vastaus 
oli hyvin selvä.

Olipa kerran muurahainen. Joka aamu muurahainen 
saapui töihin ja aloitti työntekonsa. 
Muurahainen oli ahkera ja onnellinen työssään. Johtaja 
jaleijona olivatyllättyneet nähdessään,
että muurahainen teki työtään ilman valvontaa. Hän 
ajatteli, että jos muurahainen on nyt noin tehokas ilman 
valvontaa, niin valvonnan avulla muurahainen saataisiin 
vieläkin tehokkaammaksi.
Niinpä leijona värväsi torakan, jolla oli esimieskokemusta 
ja joka oli erittäin kuuluisa 
perusteellisista raporteistaan. Torakan ensimmäinen 
päätös oli luoda työvuorojärjestelmä.
Hän tarvitsi myös sihteerin avustamaan raporttien luo-
misessa, palkaten hämähäkin huolehtimaan arkistosta 
ja valvomaan puhelinliikennettä. Leijona oli innoissaan 
torakan raporteista ja pyysi häntä tekemään taulukoita 
sekä diagrammeja tuotannon kehityksestä ja valmiste-
lemaan analyysejä, joita hän itse voisi käyttää johdon 
kokouksissa. Niinpä torakan piti ostaa tietokone… ja pal-
kata kärpänen vastaamaan it -osastosta. Muurahainen, 
joka oli ollut aikoinaan iloinen, tuottelias työntekijä, alkoi 
nyt vihata uutta työtään, jossa hän joutui käymään eri-
laisissa kokouksissa ja tekemään paljon selvityksiä sekä 
paperityötä.
Leijona teki johtopäätöksen, että nyt oli korkea aika pal-
kata päällikkö muurahaisen työyksikköön.
Paikka annettiin kaskakselle, jonka ensimmäinen päätös 
oli hommata hieno matto ja ergonominen tuoli työhuo-
neeseensa. Uusi päällikkö tarvitsi tietenkin tietokoneen 
ja henkilökohtaisen assistentin valmistellakseen työn ja 

Koska loppuu jakelun rienaaminen?

Joanna Villa 
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budjetin optimisaation suunnitelman… Työyksikössä, 
jossa muurahainen työskenteli, ei kukaan enää nauranut 
ja kaikki olivat hermostuneita. Sillä hetkellä kaskas va-
kuutti leijonan, että nyt oli tarpeellista tehdä työhyvinvoin-
tiselvitys. Havaittuaan muurahaisen työyksikön tuottamat 
kustannukset leijona totesi, että tuottavuus oli laskenut 
huomattavasti. Niinpä hän palkkasi pöllön, arvostetun 
konsultin, suorittamaan auditoinnin ja tekemään tarvitta-
vat ehdotukset.
Pöllö teki selvitystyötä � kuukautta ja sai aikaan jättimäi-
sen raportin, jonka lopputuloksena oli: ”Työyksikössä on 
liikaa työntekijöitä…”

Arvatkaa kenet leijona irtisanoo ensimmäisenä? Tieten-
kin muurahaisen, koska arvioinnissa hän osoitti ”moti-
vaation puutetta ja hänellä oli negatiivinen asenne.”

(lähde: hausk.in)

Kaikesta huolimatta, jaksamista ja tsemppiä kaikille, erit-
täin aurinkoista ja mukavaa kesää!

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

Eduskunta on ehtinyt näyttää vihreää valoa hallituspuolu-
eiden voimin kilpailun vapauttamiseksi postialalla. Kova 
on ollut usko hallituksen joukoilla markkinoiden tuomaan 
autuuteen. Tästäkö nyt sitten postipalvelut paranevat? 
Epäillä sopii! Hieman toisesta kulmasta katsoen näyttäisi 
siltä, että nyt valtio ampuu itseään nilkkaan kurjistamalla 
Postin edellytyksiä.

Viimeksi lakia muutettaessa muuttui postipalvelulaki pos-
tilaiksi. Palvelu siis poistettiin lain nimestä. Ja sen kyllä 
huomaa erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa postin 
kulku on takkuillut nyt pari vuotta. 

Etlari näytti jo uudistuksista riemuinneen. Kohta kolahtaa 
yöllä luukusta muutakin, vaikkapa sähkölasku. Ja silloin 
toisen leipä on toiselta pois.

Syksymmällä postilakia koskevat vielä isommat vaihto-
ehdot. Silloin on kyse jakelukerroista. Posti haluaisi löy-
sätä yleispalvelutuotteiden jakeluvelvoitetta. Paljon on 
ollut esillä �-päivän jakelu. Jokainen voi ymmärtää millai-
nen merkitys jakelun harventamisella olisi työllisyyteen. 
Ja jos reitillä on jakajan tyhjennettäviä kirjelaatikoita, niin 
eipä niissäkään silloin käytäisi. Kirjeen kulku näissä tapa-
uksissa venähtäisi melkoisesti.

Toinen Postin tavoittelema asia on kerrostalojen jakelun 
siirtäminen alakertaan lokerikkoihin tai vastaaviin. Myös 
tällä olisi valtava työllisyysvaikutus.

Perusjakelun mukana kulkee edelleen paljon sanomaleh-
tiä. Sanomalehtien liitto on myös vastustanut näkyvästi 
jakeluvelvoitteen löysäämistä. �-päivän jakelu on anta-
nut monille lehdille elämisen mahdollisuuden.  Ja keihin 
muihin nämä kurjistustoimet vaikuttaisivat?  No, ainakin 
ne vaikuttaisivat lehtien toimitusten työllisyyteen. Siitä 
saisivat osansa kirjapainot, paperitehtaat ja puita kaata-
va työväki sekä kuljetukset kaikkien näiden välissä.

 
Työllisyysvaikutukset kaikkinensa näyttävät niin isoilta 
että heikompaa hirvittää. Onkohan hallituksella todella-
kin pokkaa esittää sellaista palvelun heikentämistä, josta 
seuraisi vielä merkittävä työllisyyden huonontaminen? 

Asian ratkaisee lopulta eduskunta, sen �00 kansanedus-
tajaa. Taitaa olla kuitenkin niin, että puolueet tekevät 
päätökset sisäisesti, joiden mukaan kansanedustajat 
nappia painavat. Tiedä sitten, saadaanko EU:sta asiaan 
oma kannanotto.

Yhtä kaikki, juuri tässä kohti on vaikuttamisen paikka. Nyt 
meidän PAUlaisten pitäisi jututtaa nuo kaikki �00 kan-
sanedustajaa. Sellainen on tavoite. Aikaa on siihen asti, 
kunnes päätös lopulta eduskunnassa tehdään. Jokainen 
meistä voi ottaa kansanedustajiin yhteyttä. Kovasti ei ole 
haitaksi, jos jonkun edustajan sattuu tuntemaan tai sel-
lainen asuu lähistöllä. 

Seppo Kinnunen

Postilaki eduskuntaan

Seppo Kinnunen
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Hyvää kesää!

Olli Puodinketo
Sihteeri   

Toimikunta 
Varsinaiset edustajat:
Puheenjohtaja ja kotisivuvastaava  Jarmo Tuominen
Varapuheenjohtaja Kia Montonen
Sihteeri ja jäsenasiat Olli Puodinketo
Taloudenhoitaja ja vakuutusvastaava Pentti Wikman
Jakelun alueluottamusmies Lea Siltanen
Arkisto-, huvivastaava ja Tositetarkastaja Janne Koivunen
Tiedotussihteeri Eija Kokkonen
Koulutus ja lomavastaava Susanna Sallanne
Tositetarkastaja Anssi Veirto
Tasa-arvovastaava Tuija Lempinen
Nuorisovastaava Joni Syrjä

Varalla: Toimikunta kokoontuu varajäsenineen.
Joanna Villa, Jouko Meronen, Martti Nyström, Tuomo Lilja ja Sebastian Meszynski.

SAK:n Lahden paikallisjärjestön edustajiksi valittiin Jarmo Tuominen ja varalle Olli Puodinketo.
TSL:n Lahden seudun opintojärjestön edustajiksi valittiin Jarmo Tuominen, Olli Puodinketo ja
Janne Koivunen. Varalle valittiin Jouko Meronen, Martti Nyström ja Kia Montonen.

PAU:n Lahden osaston taloustyöryhmä: Pentti Wikman koollekutsuja, Jarmo Tuominen, Anssi Veirto,
Lea Siltanen, Janne Koivunen Martti Nyström ja Olli Puodinketo sihteeri.

Tiedotustyöryhmään valittiin Eija Kokkonen koollekutsuja Jarmo Tuominen, Olli Puodinketo ja
Kari Lempinen.

Nuotiorannan isännöitsijäksi on valittu Heikki Haverinen.
Nuotiorantaan on rakennettu uusi laituri.

PAU:n Lahden osasto päätti toimikunnan kokouksessa sanoa irti Nordea Pankin tilin.

     

PAU:n Lahden osasto ry:n 
henkilövalintoja ja kokousasioita 2016

Toimikunta 2016 edessä vas. Pentti Wikman, Eija Kokkonen, Su-
sanna Sallanne, Jarmo Tuominen. Keskellä vas. Joni Syrjä, Kia Mon-
tonen, Tuija Lempinen, Jouko Meronen, Anssi Veirto. takana vas. 
Janne Koivunen, Olli Puodinketo ja Sebastian Meszynski. Kuvasta 
puuttuvat Lea Siltanen, Joanna Villa, Martti Nyström ja Tuomo Lilja
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PAU Kanta-Hämeen osaston vuosikokous pidettiin 19.�.�016 Hämeenlinnassa tutussa Kerhoravintola 
Seiskassa. Paikalla oli �� osastomme jäsentä sekä Saarikedon Jussi PAU:n toimistolta. Jussi piti na-
sevan puheenvuoron ajankohtaisista asioista.

Kokouksessa päätettiin luopua entisen Riihimäen osaston toimikunnan ”kiintiöpaikoista” ja valita kaikki 
toimikunnan jäsenet suoralla vaalilla. Toimikuntaan tulikin hyvä edustus myös Riihimäeltä. Riksulaisia 
oli paikalla ihailtavan paljon; kannatti siis järjestää kuljetus Riihimäeltä Hämeenlinnaan.

Kokous valitsi osaston puheenjohtajaksi Jari Kuurasuon ja nuorisovastaavaksi Nelli Honkosen.
Kaiken kaikkiaan toimikunnasta muodostui järjestäytymiskokouksen jälkeen seuraavanlainen:
Jari Kuurasuo puheenjohtaja  ................. jari.kuurasuo@pp.inet.fi 0�0 ����188
Nelli Honkonen varapj, nuorisovastaava nelli.honkonen@gmail.com 0�0 ����188
Pia Laaksonen sihteeri  .......................... laakpia@gmail.com 0�00 �88981
Pertti Lehti taloudenhoitaja . ...................pertti.lehti@posti.com 0�0 �������
Marko Tanner tasa-arvovastaava  ..........markotanner@hotmail.com 0�0 ��110�0
Laura Venäläinen ...................................venalainen.laura@gmail.com 0�0 �0��91�
Kari Raudaskoski ...................................kraudaskoski@hotmail.com 0�6 8��9�8�
Nico Mäkelä  ........................................... jamesin8�@hotmail.com 0�� ����8��
Janne Raunioniemi  ................................ janne.raunioniemi@gmail.com 0�0 ��01�6�
Ari Vainio  ...............................................vainioari@elisanet.fi 0�0 �����80
Juha Kivistö  ........................................... teutates��@gmail.com 0�0 �����80
Jami Nylander 1. vara ............................zeimi��@hotmail.com 0�0 �961188
Sauli Tuomisto �. vara  ...........................sauge_t@hotmail.com 0�0 8�1����
Risto Virtanen �. vara  ............................ risto.virtanen@luukku.com 0�0 �1���66

Toimikunnan ulkopuolelta valittiin jäsenkirjuriksi Juha Torvinen. Kokouksen jälkeen nautittiin maittava 
ateria tarpeellisine juomineen. Kaikilla oli mukavaa.

    Jari Kuurasuo

PAU Kanta-Hämeen osaston vuosikokous

Ko Kokouksen vetokaksikko Juha
Torvinen ja Nelli Honkonen

Jari Kuurasuo
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Uusi polku -ohjelma
Puhelinhaastattelun tunteita koskien Postin Uusi Polku-tukiohjelmaa
Torven Täydeltä -lehden toimitus sai puhelimitse satunnaisella otannalla joitakin jäseniä kiinni
kysellen mielipiteitä asiasta.
Kysymykset:
1.  Miksi Uusi Polku?
2.  Millä mielellä?

Anitta Escursa 
Heinolan osasto
1. Postin tie on kuljettu loppuun osaltani. En näe näillä työehdoilla tulevaisuutta Postissa.
 Lähden opiskelemaan.
�. Helpottunut mieli! Viimeiset vuodet ovat olleet raskaita. Vaikea lähteä vakituisesta työstä noin vain.
 Tämä oli helppo ratkaisu irtautua. Kaikki halukkaat eivät edes päässet tähän.
 Se kertoo työilmapiiristä jotain?

Matti Mäkinen
Kanta-Hämeen osasto
1. Minulla on tulossa eläke ½ vuoden sisään. Työ oli raskasta ja pakonomaista. Minulla oli halua palvella   
 asiakkaita, mutta en enää meinannut pysyä menossa mukana.
�. Mieli muuttui tämän jälkeen iloiseksi ja valoisaksi.

Tia Taivalmäki
Lahden osasto
1. Koin, että pestini oli vaakalaudalla useasti. Tilanne oli epävarma ja jatkuvat yt:t painoivat mieltä.
 En nähnyt tulevaisuutta Postilla.
�. Aluksi pelotti! Löytyykö muuta? Osallistuin Uuden Polun valmennukseen ja koin sen hyvänä. Sain kesä  
 töitä ja syksyllä katsotaan tulevaisuutta.

Martti Rask
Lahden osasto
1. Minulla palvelua yli �0 vuotta talossa. Paikkani olivat rikki. Nyt tuli tämmöinen mahdollisuus. 
�. Toistaiseksi mukavaa. Eihän tarvi aamulla nousta. Eikä ole aikataulupakkoa. Aikani ei ole tullut pitkäksi.  
 Näin kesällä riittää tekemistä.

Heikki Tolsa
Lahden osasto
1. Sopii tähän ikään hyvin. Työtahti ylitti sietokyvyn. Olin jo osa-aikaisesti työkyvyttömyyseläkkeellä.
 Ikääntyneiltä odotettiin enemmän. Ikäohjelmien olemisesta huolimatta ei nämä käytännössä toteudu.
�. Helpottuneella mielellä!

Pirjo Kaltto
Lahden osasto
1. Kun uusi jakelusysteeemi esiteltiin, niin se toi uusia paineita. Se tuntui pelottavalta, kun nyt on ollut jo   
 jaksamisen kanssa ongelmia. Olen työskennellyt aivan äärirajoilla!
�. Sitten kun aikani mietiskelin ja sain ratkaisun tehtyä, niin kyllä helpotti. Tulevaisuudestahan
 ei tiedä, mitä se tuo tullessaan…
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ILMOITTAUTUMISET KIRJALLISESTI TAI SÄHKÖPOSTILLA
PERJANTAINA �6.8.�016 MENNESSÄ.
Paikkoja rajoitetusti, 100 nopeinta mahtuu varmasti mukaan.

RISTEILY ON PAU:n LAHDEN OSASTON
JÄSENILLE MAKSUTON, Avecin illalliskortti 50€.

Kirjalliset ilmoittautumiset osoitteeseen:
 PAU:n Lahden osasto r:y
 (Risteily)
 Puhelinkatu �
 1���0 LAHTI
 
 tai sähköpostilla: jarmo.tuominen@posti.com tai olli.puodinketo@posti.com

Tervetuloa!
PAU:n Lahden osaston toimikunta

PAU KANTA-HÄMEEN OSASTO 110 VUOTTA
PAU Kanta-Hämeen osasto täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Juhlimme tätä merkkitapah-
tumaa la ��.08.�016 risteilemällä m/s Silver Moonilla Hämeenlinnasta klo 1�.00 – 16.00. 
Tarjolla soittoa ja laulua, ruokaa ja juomaa ja vähän asiaakin. Laittakaahan päivämäärä 
muistiin, tarkemmat kutsut tuonnempana.

Toimikunta

PAU:n LAHDEN OSASTON 110-VUOTISJUHLARISTEILY 
LAUANTAINA 17.9.2016 KLO 16.30–21.30
VESIJÄRVEN SATAMA m/s VELLAMO LAIVA
Laiva lähtee satamasta klo 1�.00.
Tule ajoissa paikalle!

Liiton puheenjohtaja Heidi Nieminen
myös paikalla

Ohjelmassa: 
 - Puheita, osaston pj Jarmo Tuominen,
 - liiton pj Heidi Nieminen
 - Ruokailu, noutopöydästä
 - Musiikkia/ tanssia
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Postin perusjakelussa helmikuun �. päivänä aloitetut val-
takunnalliset yhteistoimintaneuvottelut päättyivät kuuden 
viikon kuluttua eli maaliskuun 16. päivänä. Poikkeukse-
na oli Kaakkois-Suomen alue, tarkemmin Etelä-Karjalan 
sekä Kymenlaakson seudut johtuen uuden kirjelajittelu-
koneen tuomasta toimintamallista. Neuvottelut päätyivät 
henkilöstön edustajien erimielisyyskirjauksin. Tämän jäl-
keen käytiin perusjakeluhenkilöstön kanssa yksilötason 
keskustelut, jonka jälkeen selvisivät eri jakelutoimipaik-
kakohtaiset vaikutukset. Kuuden viikon aikana yt-neuvot-
teluja käytiin läpi � eri aluepäällikköalueella. Valtakunnan 
tasolla koordinoitiin näitä aluetason neuvonpitoja.

Kohderyhmä tarkentui matkan varrella käydyissä neu-
votteluissa ja irtisanomistarve väheni 6�0 henkilöstä. 
Lopullinen irtisanomismäärä on vähän alta viiden sa-
dan paikkeilla, riippuen kumpi neuvotteluosapuoli luku-
ja tarkastelee. Osa-aikaistettavien määrä pyörii vajaan 
kahden sadan paikkeilla. Lukumäärän vaihteluihin ja vä-
henemiseen ovat vaikuttaneet alkuperäisestä vapaaeh-
toiset työnantajan lanseeraaman Uuden Polun valinnat 
ja määräaikaisten työsuhteiden päättymiset. Jakelutoimi-
paikkakohtaisten työvuorojen vähentämiset ovat käytän-
nössä tosi hurjia ja kohtuuttomia. 
 
Työnantaja on ilmoittanut, että Postin yleispalvelut tullaan 
turvaamaan postinperusjakelun historiallisesta rakenne-
muutoksesta huolimatta. Postin perusjakelun työvuorot 
ja jakelureitit ovat muutettu työnantajan työnjohto-oike-
uden mukaisesti vastaamaan ennusteiden mukaisesti 

etupainotteisesti jaettavan postin määrää. Myös jakelu-
toimipaikkojen sijainnit ovat alkaneet muuttua eri puolil-
la maata työnantajan jakelutoimipaikkaverkkohankkeen 
keskittämissuunnitelmien mukaisesti.

Työntekijöiden edustajina toimme yhteistoimintaneu-
votteluissa esille, että olemme eri mieltä neuvottelujen 
lopputuloksesta sekä perusteluista. Katsoimme neuvot-
teluissa esitettyjen henkilöstövähennykset olevan järkyt-
tävän suuria. Ne nyt vaan näyttäytyvät vähäisiltä isojen 
henkilökohtaisten irtisanomisratkaisujen vuoksi (noin ��0 
Uusi Polku päätöstä). Osa-aikaistamisia pidämme ylimi-
toitettuina. Vähennysten etupainotteisuus ei ole missään 
linjassa totuuden ja toteutuneiden lähetysmäärävähene-
misten kanssa. Sen sijaan työnantaja tulee ikään kuin 
kaiken varalta irtisanomaan työntekijöitä toivossaan, että 
heidän lähetysmääräennusteensa toteutuvat tulevaisuu-
dessa. Mielestämme suunnitellut henkilöstön vähennyk-
set ja osa-aikaistamiset on hoidettava maltillisemmin. 

Emme hyväksyneet perinteisen kokoaikaisuuden peri-
aatteen murentamista uudella perusjakelun rakenne-
muutoksella, jossa sisällä tehtävä esityö tullaan eriyt-
tämään ulkona tehtävästä jakelutyöstä. Näin työpäivä 
perusjakajalla voi alkaa myöhemmin aamulla ja jatkua 
ilta kuuteen asti. Toimme esille, että Postin teettämää 
KUORMA-tutkimusta tulee huomioida paremmin jakelu-
toimipaikkojen kategorisoinnissa. Nyt meistä tuntui jopa 
siltä, että tutkimusta ei hyödynnetty lainkaan. Kyseinen 
Työterveyslaitoksen ammattilaisten tekele osoittaa, että 
kaikenlainen työn yksipuolistaminen lisää kuormittumi-
seen liittyviä ongelmia. Aiemmin perusjakelun monipuoli-
suus on osaltaan tasannut niitä. 

Olemme todella huolissamme perusjakajien jaksami-
sesta tulevaisuudessa. Suunnitellut ja toteutetut työteh-
tävät tulevat näkemyksemme mukaan olemaan todella 
kuormittavia. Myös työturvallisuus tulee oleellisesti hei-
kentymään henkilöstövähennysten myötä, koska työtä 
on jatkossa tekijöitä enemmän. Nyt on jo perusjakajissa 
epävarmuutta ja sekavuutta herättänyt volyymin mukai-
set suunnitellut; jatkuvat päivittäiset työvuorojen muutok-
set sekä säätämiset.  

Paheksuimme syvästi Postin harjoittamaa henkilöstöpo-
litiikkaa tässäkin yhteydessä ja prosessissa. Ei ole hy-
vää henkilöstön kohtelua, että omaa väkeä irtisanotaan 
ja tilalle palkataan ulkopuolista työvoimaa eri muodoissa. 
Vapaaehtoisesti irtisanoutui siis erilaisten henkilökohtais-
ten ratkaisujen (Uusi Polku) myötä noin ��0 vakituista 
perusjakajaa. Eikö tämä kuvasta osaltaan henkilöstöpo-
litiikan tasoa myös?  

Perusjakelun yhteistoimintamenettely

Kari Lempinen
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Mielestämme työnantaja ei yhteistoimintamenettelyn 
aikana käynyt riittävän tarkasti alueilla läpi jakelutoimi-
paikkakohtaisia hienosuunnitelmia. Tämä tarkastelu on 
ontunut tosi pahasti. Näyttää siltä, että kahden vuoden 
aikaiset sekä olemassa olevat resurssiongelmat ja ylityö-
määrät tulevat entisestään vain kasvamaan. 
Tässäkin yhteydessä on syytä kantaa huolta Postin yleis-
palveluvelvoitteen mukaisten palvelulupausten toteu-
tumisesta myös jatkossa. Edunvalvonnan näkemyksen 
mukaan postit eivät tule jaettua jatkossakaan normaalisti 
joka päivä. Pelkona on, että Postille velvoitetut postilain 
määreet eivät toteudu.

Työnantajan suunnittelemat ja kehittämät uudet perus-
jakelun työvuorot on otettu käyttöön huhtikuun loppu 
puolella. Niin kuin olemme nähneet ja tunteneet, tästä 
on aiheutunut ongelmia työtehtävissä suoriutumisessa 
ja työmäärässä on ollut huomattavaa kasvua. Työn jak-
samiseen liittyvät kysymykset tulevat vaivaamaan näil-
lä suunnitelmilla pitkään. Työsuojeluorganisaatiolla ja 
työterveyshuollolla riittää pähkittävää, jos työnantaja ei 
suostu pikaisesti tekemään helpottavia korjausliikkeitä. 

Jatkuvat työvuorojen säätämiset luovat epävarmuutta. 
Näköpiirissä on selvänä uhkana sairauspoissaolojen 
merkittävä kasvu ja tätä kautta kustannusten nousu myös 
euromielessä. Haluan jälleen kerran korostaa sitä, että 
perusjakelu tehdään normaalijoutuisuudella sekä työtä 
tauottamalla ja työaikaa noudattamalla.

YT-menettelystä jäi sellainen olo, että väkisin haluttiin 
tehdä historiallinen perusjakelun rakennemuutos sekä 
panna uusiksi postinjakeluajat tutkimatta asiakasvaiku-
tuksia sen kummemmin etukäteen.

Mieleeni on jälleen kerran palannut ajatus, että miten 
päätöksen teon tasoja voisi järkeistää, jotta työasioiden 
arkinen ymmärrys tavoittaisi paremmin johtajat sekä pääl-
liköt. Pään on tunnistettava, missä jalat menevät. Työn-
tekijöiden johtamiseen ja opastamiseen on panostettava 
paremmin. Halveksuntaan ja vähättelyyn ei ole aihetta!                               
Mihin oletkaan menossa perusjakelu? 

Kari Lempinen,
perusjakelun valtakunnallinen pääluottamusmies       

Osasto tarjoaa lounaan, saunan ja halukkaille majoituksen
(ennakkoilmoittautuminen)

Etukäteisilmoittautumiset majoituspaikkojen ja ruuan riittävyyden varmistamiseksi. 
Osallistua voi toki ilmoittautumattakin ilman majoitusta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset, Jarmo Tuominen 0�0�1���01
jarmo.tuominen@posti.com

Tervetuloa
Pau:n Lahden osasto ry.

SYKSYLLÄ!
Lahden osaston järjestämät Haravointitalkoot

Nuotiorannassa  la ��.10.�016 alkaen klo 10.00
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Toukokuussa ja syyskuussa on tarjolla kaikkiaan 4 mökkiä.

Mökki 1 (� henkilöä) ja Mökki   � (� henkilöä) rantamökit. 
Mökki 9 (6 henkilöä) ja Mökki 10 (� henkilöä) rinnemökit.

Vuokraushinta sisältää astiat, vuodevaatteet (ei liinavaatteita). Mökeissä on peitteet, 
keittotaso, kahvinkeitin, mikrouuni, jääkaappi ja kaasulämmitin. Jokapäiväinen sauno-
mismahdollisuus kuuluu pakettiin sekä käyttöoikeus veneeseen ja kalastuslupa. Mökkiä 
kohden kalastuslupia on 1 kappale, joka kattaa yhden katiskan tai verkon ja uistelu-
mahdollisuuden. Tarvitset toki lisäksi oman valtakunnallisen kalastusluvan. Kalastus-
tarvikkeita ei ole talon puolesta. Mökit ovat sähköistetty, kuten myös yleinen piha-alue, 
sauna-/takka- sekä ulkokäymälä.

Takkahuoneessa on kaikkien käytettävissä sähköuuni, pakastin ja televisio 
Nuotiorannassa on järjestyssäännöt, joita tulee luonnollisesti noudattaa. Säännöt löyty-
vät jokaisesta mökistä ja takkatuvasta, joissa niihin on hyvä tutustua.

Jos sinulle tulee muutoksia ja jätät perumatta mökkivarauksen ilman pätevää syytä, 
perimme maksun korotettuna.

NUOTIORANNA VUOKRAT 2016
PAU:n Lahden osaston jäsenet/muut PAU:n jäsenet
1.6. – 31.8 ma-to tai pe-su 40 €/75 €, koko viikko 80 €/140 €
Toukokuu ja Syyskuu   9 €/16 € vrk tai 200 € / 215 € kk/mökki

Varaukset ja lisätiedot numeroista 0�0 8�6�1�1. Jos numerosta ei vastata, niin otamme 
yhteyttä. Tutustu osaston kotisivuille, jossa on paikasta valokuvia ja muuta tietoa
www.lahdenosasto.pau.fi 

NUOTIORANTAAN LOMAILEMAAN

Nuotioranta on PAU:n Lahden osaston 
omistama vapaa-ajan viettopaikka, joka 
sijaitsee Päijänteen rannalla, luonnonkau-
niilla Asikkalan Pulkkilanharjulla (Lahdes-
ta noin �� kilometriä pohjoiseen). PAU:n 
jäsenille on vuokrattavana neljä erilaista ja 
kokoista mökkiä kesä- ja elokuun välisenä 
aikana (yhtäjaksoisesti enimmillään yksi-
toista vuorokautta kerrallaan).
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Eduskunta päätti tällä viikolla (viikko 19) hallituspuo-
lueiden äänin luopua käytännössä kokonaan Postin 
kilpailijoiden toimilupaehdoista. Posti- ja logistiikka-
alan unioni PAUn liittovaltuusto pitää postilain koko-
naisuudistusta merkittävänä uhkana postipalveluille. 
Myös valtion omistajapolitiikan uusissa linjauksissa 
on riskinsä. 

Postin kilpailijoilla ei ole laissa yleispalveluvelvoitteen 
kaltaisia laatuvaateita, vaan he voivat ottaa jakeluverk-
koonsa haluamiaan tuotteita, haluamiltaan lähettäjiltä 
ja jakaa niitä haluamallaan jakelutiheydellä. Yksittäinen 
kansalainen ei hyödy kilpailevista jakeluverkoista, koska 
hänellä ei ole mahdollisuutta saada lähetyksiään heidän 
kuljetettavaksi. Kilpailevat yritykset ovat tuoneet julki ha-
lunsa saada Postilta käyttöön muun muassa ajantasaiset 
osoitetiedot ja pääsyn postilokerojärjestelmään. Myös 
Postin infra, kuten lajittelu ja kartat tulisi saada kilpailijoi-
den käyttöön.

Pahimmillaan kilpailevat toimijat veisivät siis Postilta 
parhaiten tuottavia massapostituseriä käyttämällä hy-
väksi Postin lähes �00 vuoden aikana kehittämää infra-
struktuuria. Samalla heikennettäisiin Postin taloudellista 
kykyä hoitaa yleispalvelua, jolloin se viimekädessä jäisi 
veronmaksajien maksettavaksi tai yleispalvelun tasoa 
jouduttaisiin laskemaan. Kilpailulla, jota muut yritykset 
voivat käydä ilman toimilupaehtoja ja mahdollisesti vielä 
Postin infraa hyväksikäyttäen, valtio heikentää omista-
mansa yhtiön arvoa ja vaarantaa Postin mahdollisuuden 
tuottaa nykyisentasoiset postipalvelut kansalaisille.

Rahoitusongelma ei katoa
Viime kädessä postikilpailun holtiton avaaminen törmää 
Postin rahoitusongelmiin. Posti rahoittaa kannattamaton-
ta yleispalvelua voitollisten alueiden tuotoilla arvioiden 
mukaan noin 100–�00 miljoonaa euroa vuodessa. Kil-
pailun myötä osa nyt kannattavista alueista muuttunee 
tappiolliseksi, jolloin rahoitustarve kasvaa. Valtion tai 
vaihtoehtoisesti alan toimijoiden tulisi huolehtia kannatta-
mattoman yleispalvelun rahoituksesta täysimääräisesti. 
Toinen, alan työllisyyden kannalta vieläkin merkittävämpi 
uudistus on Postin ja ministeriön yhteinen halu vähentää 
viisipäiväinen jakelu kolmeen. Suorat vaikutukset näkyi-
sivät välittömästi Postin asiakkaille ja alan työpaikkojen 
määrissä. Jakelupäivien harventaminen vaikuttaisi sano-
malehtien ja aikakausilehtien tilausmääriin, lehtitaloihin, 
paperi- ja painoteollisuuteen ja kuljetussektoriin. Viiden 
päivän jakelu on erityisesti haja-alueen sanomalehdille 
ja pienyrittäjille äärimmäisen tärkeää. 

Posti- ja logistiikka-alan unioni
PAUn liittovaltuusto

Ideologinen kilpailu vaarantaa postipalvelut

Kehitysyhtiö ei voi olla myyntiyhtiö
Valtion omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Juha 
Sipilä kertoi 1�.�. valtion omistajapolitiikan uusista lin-
jauksista. PAUn valtuuston mukaan Postin omistuksen 
merkittävä siirto perustettavalle kehitysyhtiölle ei saa tar-
koittaa sitä, että Postin parlamentaarinen ohjaus ja myyn-
tivaltuudet siirretään eduskunnan ulkopuolelle. Uuden 
kehitysyhtiön rooli ja Postin kohtalo vaikuttaa toistaiseksi 
hyvin epämääräiseltä. Postilla on edelleen yhteiskunnan 
toimivuuden kannalta erityistehtävä ja peruspalveluvel-
voite. Tätä ei omistusjärjestelyjen muutoksella saa mis-
sään tapauksessa vaarantaa.
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Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen
Mikäli kilpailukykysopimus syntyy, kantavat palkansaajat 
raskaimman taakan Suomen talouden suunnanmuutok-
sesta. Seuraavaksi onkin työnantajien ja yritysten vuoro 
tehdä investointipäätöksiä ja luoda Suomeen uusia työ-
paikkoja. Jättiosinkojen jakaminen tulee nyt lopettaa ja 
keskittyä kasvun synnyttämiseen.

Myös maan hallituksen on lunastettava lupauksensa. 
Hallituksen on selkeästi kerrottava, ettei se enää harkitse 
työehtojen heikennyksiä, työttömyysturvan leikkauksia ja 
uusia ilmaisen työn teettämisen tapoja. Kustannuskilpai-
lukyvyn hinkkaamisesta on siirryttävä kasvun perustan 
vahvistamiseen.

Koulutus on parasta muutosturvaa
Hallituksen leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta 
vaarantavat uusien innovaatioiden syntymisen. Pienen 
kansakunnan on hyödynnettävä kaikkien osaamista. Am-
matillisen ja aikuiskoulutuksen resurssit on turvattava. 
Voimavaroja on suunnattava erityisesti vähän koulutettu-
jen aikuisten osaamisen kohottamiseen. Kaikilla työnte-
kijöillä on oltava mahdollisuus aikuiskoulutustukeen, joka 
mahdollistaa osaamisen päivittämisen työuran aikana.

Työelämän pitää perustua työsuhteisiin, joissa on taattu 
säälliset työehdot ja riittävä toimeentulo. Työelämän oi-
keuksien ja velvollisuuksien on oltava kaikille samat työn 
teettämisen muodosta riippumatta. Ammatillista kou-
lutusta on uudistettava siten, ettei nuorista tule työssä 
oppimisen varjolla halpatyövoimaa. Kenelläkään ei pidä 
teettää ilmaista työtä. Palkkaperusteisen sosiaaliturvan 
pitää olla riittävä ja maksussa kohtuullisessa ajassa.

Julkiset palvelut ovat suomalaisen hyvinvointivaltion ki-
vijalka. Verotus on pidettävä tasolla, joka ei johda hy-
vinvoinnin alasajoon. Hallituksen on otettava tosissaan 

harmaan talouden torjunta, jonka resursseja lisäämällä 
voidaan kasvattaa valtion verotuloja ja edistää reilua kil-
pailua.

Samat säännöt kaikille
Luottamus on Suomen onnistumisen kulmakivi, jota il-
man on mahdotonta toimia tuloksekkaasti työpaikalla, 
liittotasolla tai valtakunnallisesti. Yhdessä sopiminen on 
vahvuutemme. Työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä on 
jatkossakin valmisteltava kolmikantaisesti, mikä takaa 
parhaan asiantuntemuksen ja käytännön tuntemuksen 
lainvalmistelussa.

Kansakuntien taloudellinen ja kulttuurillinen menestys on 
perustunut aina erilaisten ihmisten ja ideoiden kohtaami-
seen. Maahanmuuttajat tarvitsevat erityistä tukea työllis-
tymisensä tueksi. SAK näyttää punaista korttia rasismille 
ja muulle syrjinnälle. Kaikilla työntekijöillä on oltava sa-
mat säännöt työmarkkinoilla.

Jäsenyys lähelle työpaikan arkea
Ammattiyhdistysliikkeen on jatkuvasti uudistuttava. SAK:
n ja liittojen on kehitettävä toimivat tavat tuoda ammatti-
liiton jäsenyys lähemmäksi työpaikan arkea.

Tärkein ammattiliiton edustaja on työpaikan luottamus-
mies ja työsuojeluvaltuutettu. Luottamushenkilöillä on 
oltava riittävät mahdollisuudet tehtäviensä hoitamiseen 
ja heidän asemaansa sekä toimintaedellytyksiään on 
vahvistettava merkittävästi. Työnantajien on panostet-
tava luottamushenkilöiden koulutukseen ja liiketoiminta-
osaamiseen. Yrityksissä on ymmärrettävä, että toimiva 
vuoropuhelu henkilöstön ja johdon välillä parantaa kan-
nattavuutta.

Luottamushenkilöiden merkitys ja työtaakka kasvavat 
paikallisen sopimisen lisääntymisen myötä. Siksi heille 
on annettava nykyistä paremmat edellytykset luoda yh-
dessä alueellisia verkostoja.

Palkansaajaliikkeen yhteiskunnallinen vaikutusvalta ja 
neuvotteluvoima edellyttävät laajaa jäsenkuntaa. Am-
mattiliittoon liittymisen ja sen toimintaan osallistumisen 
on oltava helppoa, innostavaa ja luontevaa kaikille.

Edustajakokous 2016 - Päätöslausuma

SAK:n 19. edustajakokouksen päätöslausuma
Tampereella 8. kesäkuuta 2016 



  18   19

Valtakirja
Valtuutan pääluottamusmies Jarmo Tuomisen saamaan/katsomaan minua kos-
kevan kaiken työaikatiedon ja työaikakirjanpidon työnantajani Posti Groupin tie-
dostoista.
Valtakirja on voimassa toistaiseksi. 

Postin henkilönumeroni on: 

Paikka: aika: pv. kuu �016

Allekirjoitus

Palauta valtakirja osoitteella Jarmo Tuominen
Torven täydeltä, PL ��11, 1���1 Lahti

Leikkaa irti

Hyvää Kesää!
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Uusi osoite:

TORVEN TÄYDELTÄ
PL ��11
1���1 LAHTI


