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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 �0�7 ensimmäisen lehden aineistopäivä:
�5.5.�0�7 mennessä.

Painos: �0�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)

PÄÄKIRJOITUS
ALKUSOITTO
Se on taas joulun aika edessä ja mennyt vuosi käänty-
mässä lopuilleen. Eikös sitä pitäisi siten olla rauha maas 
ja ihmisillä hyvä tahto ainakin mielissä? Ankeaan marras-
kuuhun loi ensi lumi valoisuutta, mutta sitten se suli pois, 
mutta onneksi valkoisuus palasi. Taasen näyttäytyy aika 
hämäräisen hyssyn ja mahdottoman utuisuuden. Mielee-
ni tulevi, että mitähän sitä on tullut tänä vuonna saaduksi 
aikaan. Jotenkin on tuntunut olevan tasaisen varmasti 
hoppua. Kiireisen tahdin jälkeen on aika nyt hellittää ja 
rauhoittua, eikös niin. 

MAAILMA JA ME
Hurjaa on ollut meno ison veden takana Amerikassa. 
Siellä suuressa tapahtui jotain sellaista, jota ei pidetty 
mitenkään mahdollisena. Presidentiksi valittiin oikeis-
tolainen Donald Trump; rikas miljardööri sekä populisti, 
joka laukoi kampanjassaan rasistisia lausuntoja. Hän lu-
pasi ummet ja lammet juurikaan realismista välittämättä. 
No meillä köyhässä Suomessa pääministeriksi pääsee 
näköjään miljonääri ilman arkipäivän palkansaajan todel-
lisuutta ja ulkoministeriksi populisti työväen takinkääntä-
jä. No kolmatta orpo-mies valtionvarainministeriä en ala 
tässä nyt enempiä arvioida. Mahdotonta on ollut meno 
myös maan porvarillisella SOS-hallituksella. Vaikuttaa 
siltä, että pieni- ja keskituloisiin kyykytys osuu jatkuvasti. 
Omille kannattajille tunnutaan annettavan almuja lähes 
joka käänteessä. Pitkien juupastelujen ja jappastelujen 
jälkeen maahan saatiin kesän korvilla edellä mainituin 
eväin aikaiseksi kilpailukykysopimus. Kyseistä sopimus-
ta ei voi pitää millään tavalla kohtuullisena. Näillä ratkai-
suilla tullaan kurmoottamaan palkansaajia oikein olan ta-
kaa. Ratkaisun avaimet ovat annettu työnantajille usean 
miljardin euron helpotuksina, jotta ihmettelen, jos ei työ-
paikkoja ala pikaisesti syntyä. Talousennusteissa näyt-
täisi olevan tosiaan pientä orastavaa kasvun poikasta 
ja kuluttajien luottamus on nousemaan päin. Kuuleman 
mukaan markkinavoimat loivat uuden trendin eloomme, 
jolloin kodista tuli yhä tärkeämpi turvasaareke ihmisille. 
Mieleeni nousee ajatus, että ovatko yhteisöllisyyden ajat 
unohdettuna. Näen ympärillä liian paljon syrjäytyneisyyt-
tä ja turvattomuutta. Näinä aikoina yhteiskunnan turva-
verkot paukkuvat. Hädän sijaan tarvitaan keskuuteemme 
tulevaisuuden uskoa keinoilla millä hyvänsä.

DIGI JA POSTI
Olemme siirtymässä yhä voimakkaammin sähköiseen 
aikaan ainakin monissa suunnitelmissa. Onko tässä 
kaikki kansalaiset otettu huomioon tasavertaisina ikään 
ja sukupuoleen katsomatta? Tuttuja ovat kertomukset 
automaattisista vastaajista, että jonotusaikanne on esi-
merkiksi kaksikymmentä minuuttia tähän tai tuohon pal-
veluun. No sitten, jos haluat ja satut menemään paikan 
päälle johonkin määrättyyn paikkaan, niin vastassasi on 
jonotusnumero vaikkapa �6. Aika monia alkaa uuvut-

taa! Sitten jos asiasi vaatii myös erityispalvelua ja asi-
antuntijaa, niin sen saamiseen saattaapi mennä jopa 
muutamia viikkoja. Mitä sitten vielä? Olemme saaneet 
kuulla päättäjiltä oikein Eduskunnasta asti, että kaikki 
viranomaiskirjeet siirretään sähköiseen muotoon. Näin 
saavat posteljoonit keskittyä rauhassa kolaamaan lunta, 
haravoimaan lehtiä ja kesällä ajamaan nurmikkoa sekä 
tekemään ihmisten hoivaan liittyviä palveluja. Valitetta-
vasti näillä digitalisaation aikoina ja hurmioissa voi käy-
dä niin, että siitä tulee isäntä, vaikka pitikin tulla renki.                                                                                  
Mielestäni Postin on vihdoinkin alettava panostamaan 
perustason palvelun hoitamiseen niin hyvin kuin vain 
voi. Ei ylennä paljon mieltä toistuvat jäämäuutiset pe-
rusjakelussa, vaikka postiduunarit yrittävät hoitaa tehtä-
vänsä tosi mallikkaasti. Miten ihmeessä johdon reseptit 
eivät pure ongelmiin? Eikö se ole ollenkaan niin, että jos 
menen sote-termein lääkäriin, niin hän antaa reseptin, 
jolla haen apteekista lääkkeen, jonka jälkeen parannun. 
Ihmettelen suurta intoa tehdä perusjakelussa jakelupäi-
vien uudistus, kirjeiden kulkunopeuden yhdistäminen ja 
samalla tapahtuva hidastuminen. Mitä muuta näillä muka 
tavoitellaan kuin viisipäiväisen jakelun vähentämistä en-
tisestään tukien selkeästi maan perusporvarihallituksen 
lain säädäntötoimia. Kilpailijoille suorastaan tarjotaan 
eväät valmiiksi!

Näistä huolimatta, Kunnallisvaaliuhoa keväälle �0�7.
Suuret Kiitokset vielä ammattiosastolle ��0 v-juhlista ja 
SAK:n kultaisesta ansiomerkistä! 

Hyvää Joulua sekä Menestystä vuodelle �0�7!
Kari Lempinen
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Jakelupäiväuudistus
Alkuaan tämän kevennetyn tiistain piti alkaa vuoden 
vaihteessa, mutta nyt sen alkua on siirretty maaliskuun 6 
päivään. Tarkoitus on, että tiistaina ei jaeta kaikkia poste-
ja, vaan ainoastaan laboratorio- ja kansainväliset kirjelä-
hetykset, pikakirjeet, paketit ja valtaosa sanomalehdistä. 
Loput jätetään seuraavalle päivälle. Henkilöstövaikutuk-
sista ei työnantaja ole vielä tarkemmin kertonut, joskin 
arvata saattaa. 

Syli Zip
Jakelupäiväuudistukseen liittyy nyt syksyllä kovalla kii-
reellä aloitettu syli zip esityömalli. Tarkoitus lienee, että 
tiistaina voidaan laittaa silloin tullut posti jakelujärjestyk-
seen. Työtä voidaan jatkaa keskiviikkona siitä mihin tiis-
taina jäätiin. Käyttöön otettu esityömalli on onnistuttu aja-
maan sisään kovin vaihtelevin tuloksin, osittain kalusto 
ja työvälineet ei ole vastannut tarkoitustaan. Ylityöt ovat 
olleet melkoisia osittain uudesta esityömenetelmästä 
johtuen. On myös odotettu, että koneet tekisivät Helsin-
gissä esityöstä suuremman osan kuin nyt on käytännös-
sä tehty. 

1 ja 2 luokan kirjeen yhdistäminen
Tälläkin uudistuksella selkeästi pyritään tukemaan jake-
lupäiväuudistusta. Tämä työnantajan lanseeraama uusi 
kirje luvataan toimittaa perille �-� työpäivässä ja tällä on 
kuulemma tarkoitus selkiyttää asiakkaille palveluita. Oli-
ko kaksi nopeusluokkaa sitten epäselviä? Mielestäni ei 
niin kauan kuin ne toimivat kuten piti; � lk. � työpäivässä 
ja � lk. kolmantena työpäivänä perille. Viime aikoina on 
prosessi saatu siihen kuntoon, että kakkonen on saat-
tanut olla jopa nopeammin perillä kuin ykkönen. Usein 
kirjeen kulku on kestänyt entistä kauemmin. Tuntuukin 
että tavoitteena on ollut viedä vain lain vaatima osuus 
tavoitenopeudessa.

Uudet palvelut
Näitä mainioita kotipalveluita on jo tarjolla useita. On 
ruohonleikuuta, lomapalveluita ja haravointipalveluita. 
Mediassa otettiin riemukkaasti keväällä vastaan tuo en-
simmäinen ruohonleikkauspalvelu. Suuri yleisö ei ehkä 
niinkään ole lämmennyt näille uusille aluevaltauksille, 
usein kun sinä päivänä posti ei ole tullutkaan aikatau-
lussa vaan joko myöhässä tai sitten vasta seuraavana 
päivänä. Asiakkaat ovatkin oikeutetusti tiedustelleet me-
neekö jakajan aika näissä uusissa palveluissa. Ei mene, 
sanon minä. Kävi vaan niin että kun keväällä otettiin uu-
det reitit käyttöön ja oletettiin postin vähenevän, eivät ar-
viot aivan pitäneet kutiaan kaikkialla. 

Ylityöt tappiin
Jakajat ovat tehneet ymmärtääkseni enemmän ylitöitä 
kesän ja syksyn aikana kuin koskaan vastaavana aikana. 
Laitoin viime lehteen valtakirjan työajan seurantaa var-
ten. No ei sekään ollut työnantajan mieleen. Työnantaja 
kieltäytyi edelleen näyttämästä työaikoja kuukausittain 
henkilötasolla, mutta saan ylityöt kyllä työpaikan keski-
arvona. Työnantaja on aina kertonut, että ei ole järkevää 
tehdä paljoa ylitöitä. Sitä missä tuo järkevän raja menee, 
ei ole minulle kerrottu. Laki säätää ylitöistä siten, että 
vuodessa on maksimi tuntimäärä �50h ja neljässä kuu-
kaudessa ��8h. Ensimmäisen rajan voi ylittää 80 h, jos 
asiasta sovitaan luottarin kanssa. 

Ylityö on vapaaehtoista
Muistakaa, että jokaisella on oikeus kieltäytyä ylityöstä, 
eikä siitä saa olla seuraamuksia. Nyt työnantaja on joita-
kin kieltäytyjiä ottanut keskusteluun ja antanut ymmärtää, 
että kyseessä on alisuoriutuminen. Ei ole! Tämä lienee 
jotain uutta pelolla johtamisen mallin mukaista toimintaa? 
Jos reitit on suunniteltu siten, että normaali työaika ei rii-
tä, on vika työnantajan suunnittelemissa reiteissä eikä 
työntekijöissä. Muistakaa, että teillä on keskusteluihin 
oikeus ottaa tukihenkilö mukaanne. Kaikkien keskuste-
luiden on oltava asiallisia ja niistä on syytä tehdä muistio. 
Jos esimies ei tee muistiota, se kannattaa tehdä itse ja 
toimittaa myös esimiehelle. 
Onpa tässä syksyn mittaan myös nähty, että ylityökiel-
toon ei aina tarvita ammattiyhdistysliikettä, vaan työnan-
taja on itse paikoin kieltänyt tekemästä ylitöitä. Toki se on 
myös työnantajan oikeus. 

Uhkasakko Postille
Postia on jäänyt viime kevään yt:n jälkeen, kesällä ja syk-
syllä runsaasti jakamatta.  Viestintävirasto asetti Postille 
100000€ uhkasakon. Postin johdon mukaan, Pointissa 
olleen uutisen mukaan, jakelumme toteutuu jo yli 99 pro-
senttisesti! Minulla on asiasta toisenlainen käsitys, mutta 
minulla ei olekaan johtajille toimitettuja tietoja toteutu-

neesta postinjakelusta. Pystyn vain toteamaan omassa 
toimipaikassa jakamatta jääneiden postien paljouden sil-
mämääräisesti; mielestäni se on jotain muuta kuin yksi 
prosentti, kun usein on iltapäivisin kymmeniä jopa satoja 
karkean lajittelun hyllyjä jamaamatta.

Postilaki etenee eduskunnassa
Marraskuun alussa tuli esitys uudeksi postilaiksi, joka 
näyttää meidän postinjakajien kannalta pahalta. Lakiesi-
tyksessä olisi taajamien jakelupäivien vähennys kolmeen 
niillä alueilla joilla on sanomalehden varhaisjakelu. Maa-
seudulla jakelu olisi edelleen viitenä päivänä, mutta se ei 
olisi enää todennäköisesti Postin työnä vaan sen tekisi 
joka sen edullisemmin suostuu tekemään. Tällä Keskus-
ta puolue on viime aikoina hehkuttanut, että saadaan 
maaseudulle työtä. Kysyn vaan kuka ne postit siellä nyt 
on jakanut, kaupunkilaisetko? Lakiesityksessä on muka-
na myös kerrostalojen lokerikot vaihtoehdoksi nykyiselle 
luukkuun jakelulle. Tämän työllistävän vaikutuksen voim-

Minne menet Posti?
me jokainen arvioida. Laissa on runsaasti myös muita 
muutoksia ja esitys on luettavissa liikenne ja viestintä-
ministeriön sivuilla kokonaan (www.lvm.fi). Lakiesitys on 
tarkoitus käsitellä eduskunnassa pikaisesti ja voimaan 
tuloksi on kaavailtu ensi kesäkuuta �0�7.

Työaikakirjanpito
Viime lehdessä pyysin jakajilta valtakirjoja työaikakirjan-
pidon tarkistelua varten. Sainkin niitä runsaasti, kiitos sii-
tä teille. Ilmoitin työnantajalle, että minulla on valtakirjoja 
työaikakirjanpidon tarkistamista varten. Sain syyttelyä 
tietosuojalain rikkomuksesta, koska olin laittanut valtakir-
jan antaneet Exceliin, jotta minun olisi helpompi selvittää 
keneltä valtakirja on. Työaikatietoja en saanut, ainakaan 
vielä, mutta annas kattoo nyt…

Kaikesta huolimatta toivotan teille hyvää joulua ja no ei 
nyt näytä, mutta kuitenkin, hyvää uutta vuotta!
Jamppa

PAU:n Lahden osasto ry
110 v. juhla

Lisää juhlakuvia www.lahdenosasto.pau.fi
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Paluu menneisyyteen

Nyt taas koetellaan jakajia ja meidän jaksamista. Eikä 
asiasta tunnu kantavan huolta kukaan muu kuin me ja-
kajat itse.

Meille siis markkinoitiin ja esiteltiin uusi esityömalli syli 
ZIP, jolla saa nopeasti ja jouhevasti tavarat kasaan ja rei-
tille pääsee ajoissa. Syli ZIP:ssä suurin osa ellei kaikki 
isot lähetykset tulevat jakelujärjestyksessä ja me jakajat 
vaan ”zipataan” pikkukirjeet sinne oikeisiin väleihin. OK, 
kuulostaa ihan loogiselta ja järkevältä.

No, tulipa marraskuu ja työtapaa alettiin toteuttamaan 
reippaalla tahdilla käytännössä. Samalla selvisi, ettei nii-
tä lajittelukoneita, joilla ne isot lähetykset laitetaan jake-
lujärjestykseen, ole edes vielä Suomessa eikä niitä ole 
myöskään tulossa aikoihin. Siitä huolimatta hanke run-
tattiin läpi. Eli käytännössä meidät laitettiin jamaamaan 
kaikki postit jakelujärjestykseen, niin kuin me teimme 
�900 -luvulla! Historian havinaa nähtävissä ja koettavis-
sa oikee isolla kädellä. Oli muuten ihan eri asia jamata 
posteja siihen aikaan, kun reitit olivat inhimillisen mittai-
sia ja postinsaajia keskimäärin 400 -500 taloutta. Nyt rei-
tit on huikean mittaisia ja talouksia keskimäärin �000 kpl. 
Ei kuulkaas naurata laisinkaan. 

Kaiken lisäksi niissä listoissa, joista meidän pitää katsoa 
jakelujärjestys on;

- Fonttikoko on liian pieni.
- Harmaalta pohjalta ei näy kunnolla.
- Muuttaneita ei näe.
- Määräaikaisia osoitteenmuutoksia ei näe.
- Kannonkeskeytyksiä ei näe.
- Perheestä muuttaneita ei näe.

Eikä edellä mainittuja voi kuulemma edes korjata. Ny-
kyajan tietotekniikalla ei saa fonttikokoa suuremmaksi? 
Harmaata aluetta valkoiseksi? Jos ja kun nuo kaikki asiat 
joutuu joka ainoalta listalta yksitellen tarkistamaan, voin 
sanoa, että aikaa kuluu. Ja virheitä tulee myös. 
En ymmärrä, minkä takia tämä malli piti ottaa käyttöön 
ennen kuin asiaankuuluvat koneet ovat käytössa ja var-
sinkaan sitä, minkä takia tämä aloitettiin näin lähellä jou-
lua?! Kaikennäköisiä kauhuskenaarioita olen jakajilta jo 
joulusta kuullut ja sitä aikaa tässä pelon ja kauhunsekai-
sin tuntein nyt odotellaan.

Kaikesta huolimatta toivotan jokaiselle
tsemppiä ja jaksamista sekä tietenkin
erittäin rauhallista joulua ja parempaa
uutta vuotta �0�7 odottaen!
Joanna Villa, alueluottamusmies

Työsuojeluasiaa 11 - 19 alueelta ja vähän muutakin

Paljon on Postissa tapahtunut edellisen Torven Täydeltä 
lehden jälkeen. Tuntuu, että muutosvauhti vaan kasvaa. 
Ei meinaa tavallinen duunari pysyä perässä herrojen vi-
sioissa. Pari sanaa ajattelin kuitenkin työhyvinvointipuo-
lelta kirjoitella. 

Terveyspuhelin 
Terveyspuhelin on puhututtanut porukkaa ja aiheuttanut 
joissakin tapauksissa kummastusta. Ideahan terveyspu-
helimessa on, että kun työntekijä sairastuu, hän soittaa 
ensisijaisesti terveyspuhelimeen. Terveyspuhelin voi 
myöntää työntekijälle lyhyen poissaolon, jos sille on tar-
vetta (päivä kerrallaan) tai joku terveydellinen asia askar-
ruttaa, antaa terveysneuvontaa. Jos terveyspuhelimesta 
saatu vastaus tai ohje ei tyydytä työntekijää, hänen kan-
nattaa sitten varata aika työterveyshoitajalle tai lääkärille. 
Tämä oikeus meillä edelleen on. 

Rokotukset. 
Posti tarjoaa kaikille halukkaille työntekijöilleen kausi-
influenssarokotuksen. Ajan rokotukseen voi varata ajan 
Oma Työterveys –puhelinpalvelusta p. 0�0 4�4 0777. 
Mikäli työterveyshuoltosi on Mehiläisen verkostokump-
panilla, voit varata ajan influenssarokotuksiin suoraan 
omalta verkostokumppaniltasi. Lisätietoja rokotteesta 
Mehiläisen sivuilla (www.mehilainen.fi).

Työtapaturmat. 
Postin uuden linjauksen mukaan jokainen työtapaturma 
tutkitaan. Ne on jaettu kahteen kategoriaan niiden vaka-
vuusasteen perusteella. Työtapaturmat ja läheltä piti -ti-
lanteet ja Vakavat työtapaturmat ja vakavat läheltä piti -ti-
lanteet. Riippuen siitä kumpi on kysymyksessä, tehdään 
tutkinta hiukan eri aikataululla ja kokoonpanolla. Tutkin-
nan tarkoituksena on selvittää kaikki syytekijät, jotka ovat 
olleet aiheuttamassa tai edesauttamassa työtapaturman 
syntymistä. Kun saamme selvitettyä syytekijät (vaaran-
paikat), voimme poistaa tai pienentää niiden riskiä. Lisä-
tietoa tutkinnan suorittamisesta saat esimieheltä, työsuo-
jeluasiamieheltä tai minulta.

Pitkien jakeluautoreittien wc ja taukopaikat. 
Vielä on käsittääkseni alueellani ��-�9 muutamia pitkiä 
autojakelureittejä, joille ei ole sovittu wc- ja taukopaik-
kaa. Helpot paikat/reitit ovat varmaankin kunnossa, mut-
ta muutamia vaikeampia on hoitamatta asianmukaiselle 
tasolle. ”Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta 
työpaikoilla” (Julkaisija: työturvallisuuskeskus TTK) sa-
noo asiasta lyhennettynä näin:
Liikkuvan työn henkilöstötilat: Liikkuvissa töissä työnte-
kijöillä tulee olla mahdollisuus henkilöstötilojen käyttöön. 
Tilanne on järjestettävä siten, että työnantaja järjestää to-
siasiallisen mahdollisuuden ruokailuun, wc- ja pesutilojen 
käyttöön sekä pidempien taukojen pitoon. Eri toimialoilla 
ja eri töissä työturvallisuuslain henkilöstötiloja koskeva 
soveltaminen voi vaatia erityisjärjestelyjä, kun työnteki-
jät liikkuvat laajalla alueella. Tällöin työt on suunnitelta-
va niin, että työntekijöillä on tosiasiallinen mahdollisuus 
käyttää henkilöstötiloja ennen työvuoron alkua, taukojen 
aikana tai työvuoron jälkeen. Lisäksi työnantajan voi olla 
tarpeen sopia työntekijöiden kanssa sopimusruokapaik-
ka.

Henkilöstötilojen käyttö voidaan toteuttaa liikkuvissa töis-
sä, esimerkiksi kuljetusalalla, seuraavasti:

• Työnantaja järjestää työajan jaksotuksen siten, että 
työturvallisuuslain tarkoittamat henkilöstötilat ovat käy-
tettävissä ja ruokatauot pidettävissä tähän tarkoitukseen 
varatussa tilassa.
• Vaihtoehtoisesti työnantaja määrittelee työaikasuunni-
telman mukaisesti ruokataukojen pitopaikat sopimusruo-
kalaan.
• Henkilöstötilat tai osa niistä voidaan toteuttaa yhdessä 
muiden työnantajien kanssa tai käyttää läheisyydessä 
olevia tiloja tai palveluja; järjestelyistä on välttämätöntä 
sopia työntekijöiden kanssa etukäteen.
• Työnantaja suunnittelee ja järjestää yhteistoiminnassa 
työntekijöiden kanssa työt henkilöstötilojen käytön kan-
nalta tarkoituksenmukaisella tavalla.
Mikäli siis tunnette, että teidän reitillä tulisi työnantajan 
järjestää tämä taukoasia, niin ensin yhteys esimieheen 
ja luottariin ja mikäli asia ei korjaannu, niin minuun. Minä 
sitten väännän asiaa jakelupäälliköiden tai aluepäällikön 
kanssa.
 
Turvallista loppuvuotta ja muistetaan, että paras työsuo-
jeluväline on omat aivot.
 
Pertti Lehti 
Työsuojeluvaltuutettu | jakelu/käsittely �� – �9 postinu-
meroalue | Posti Oy
PL 47��, ����� Hämeenlinna
GSM +�5840754474�
pertti.lehti@posti.com | www.posti.fi
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Syli- ZIP puhuttaa
PAUn perusjakelun ammattialavaliokunta keskittyi viime 
kokouksessaan käsittelemään ns. syli- ZIP:n käyttöönot-
toon liittyviä ongelmia, joita on ilmaantunut melkein kai-
kissa malliin siirtyneissä jakelutoimipaikoissa.

Kyseessä oleva esityömenetelmä on alkujaan kehitet-
ty jo vuonna �005, jolloin toisena, tuolloin työnantajaa 
enemmän miellyttäneenä esityömenetelmänä oli ABC�- 
malli. Syli- ZIP painettiin väkisin unholaan ja ABC � lähti 
leviämään, aiheuttaen ongelmia lähes paikassa kuin pai-
kassa, joissa se otettiin käyttöön
. 
Kuluneen loppukesän ja syksyn aikana postityönantaja 
teki päätöksen, että syli- ZIP tulee olemaan se työme-
netelmä, jolla perusjakelussa esityö tehdään tulevaisuu-
dessa. Päätöksen mukaan noin 80 prosenttia esityöstä 
tulee olla ko. mallin mukaisen menetelmän piirissä jo 
ennen vuoden vaihdetta. Ja tästä päätöksestä johtuen 
on mallia suurella kiireellä lähdetty kampeamaan jakelu-
toimipaikkoihin.

Syli- ZIP menetelmänä ei sinänsä ole huono, päinvas-
toin. Sen on todettu olevan ergonomisesti työntekijäys-
tävällisempi kuin ABC � ja ABC � menetelmät. Työme-
netelmässä muun muassa ääriliikkeet esityössä ovat 
pienemmät. Mutta suurin ongelma on tällä hetkellä aika-
taulun mukanaan tuoma suunnaton kiire.

Kiireen myötä työnopastus ja perehdytys ovat olleet 
puutteellisia, työvälineitä ei ole ollut tarpeeksi (työpiste-
kohtaiset valot, pöydät, tuolit, ”zippauslaudat” jne.), työ-
pisteet ovat olleet sekaisin ja toimimattomia (pöytien ja 
hyllyjen korkeussäädöt jumissa). Lattia- alaa on käytetty 
lajittelutasona, layout täysin tekemättä, safetywalkit eli 
turvallisuuskävelyt puutteellisia tai tekemättä lainkaan. 
Jakelutoimipaikkoihin tulisi olla ”konsepti”, jossa määri-
teltäisiin erilaiset käytettävät työvälineet. Työntekijöiden 
mukaan ottaminen jo suunnitteluvaiheessa on pahasti 
ontunut. Lisäksi syli-ZIP menetelmää on työstetty ja toi-
minnallistettu ilman yhteistä ennakkoanalyysiä. Aiemmin 
yhteistyökumppaneina ovat olleet työsuojelu ja työter-
veyshuolto. Tätä hyväksi havaittua toimintatapaa ei ole 
nyt käytetty. 

Jakelujärjestysluettelot ovat surullisen toimimattomassa 
kunnossa. Listat on tehty ”leikkaa- liimaa” systeemillä 
ja hyllykohtaisia listoja saattaa olla jopa neljä, puhumat-
takaan siitä, että yhteen jakeluelementtiin on tungettu 
jopa yli 50 postinsaajaosoitetta. Täysin toimimaton jo 
ajatuksenakin. Sen ymmärtää ja käsittää jokainen työ-
menetelmästä vähänkin perillä oleva. Maksimi tuohon on 
kokemusten mukaan �0 osoitetta (tietyissä tapauksissa 
�5), mutta koska suunnittelulla on resurssipulasta johtu-
va kiire, ei noita hätäisesti tehtyjä ratkaisuja ole ehditty 

muuttamaan. Toisaalta jakelutoimipaikoista ei välttämät-
tä löydy enää omaa osaamista sen tekemiseen. Oma lu-
kunsa ovat hankalat kulmaosoitteet, jotka syli-zip- malliin 
on vaikea suunnitella ja muuttaa. Siksipä ne tulisikin jät-
tää ABC � menetelmään, jossa homma joten kuten toi-
mii. Sama kannattaisi tehdä muidenkin hankalien osoi-
tekokonaisuuksien kanssa. Lisäksi käyttöön kannattaisi 
jättää ABC � portaaton niissä haja-alueen pienissä pe-
rusjakelun toimipaikoissa, joissa jakajat saavat yhdellä 
lajittelukerralla lajiteltua postit jakelujärjestykseen.

Keväällä tehdyn perusjakelun rakennemuutoksen myö-
tä esityö ja jakelu erotettiin kahdeksi eri palikaksi, sekä 
aamu- että iltavuoroiksi. Tämä on aiheuttanut työpaikoil-
la kosolti ristiriitaa ja työilmapiiri on heikentynyt lähinnä 
työnkierron puutteen vuoksi. Pelkkä iltavuoro (klo �0- 
�8) on koettu hankalaksi, koska sitä tehtäessä menee 
koko arkipäivä työhön sidottuna. Tällöin ei työntekijälle 
jää juuri omaa elämää sosiaalisesta kanssakäymisestä 
puhumattakaan.

Mikäli työ järjesteltäisiin niin, että se pitäisi sisällään sekä 
esityötä että jakelua, voitaisiin jakeluautojen yhteiskäy-
tön ja jakeluvuorojen limittämisen myötä saada järkeviä, 

Työnteko uudistuu - jälleen kerran

Posti on työpaikka jossa hyvin herkästi etsitään uusia 
työmuotoja. Niiden toimivuudesta taas on monenlaisia 
kokemuksia. Osasta on ollut oikeasti parannusta, osan 
voisi haudata kaikessa hiljaisuudessa ja näin on myös 
tehty joidenkin ”parannusten” kohdalla.

Olen ollut Postissa töissä pian �0 vuotta. Tänä aikana 
olen kerennyt nähdä uusia työmalleja jo jonkin verran. 
Aluksi Postiin tullessani postit lajiteltiin joko pöydällä tai 
sylissä. Reittejä oli postinumeroilla enemmän kuin nyky-
ään. Mainoksia ei juuri ollut tai sitten niillä oli jakeluaikaa-
kin useampi päivä. Fillarit olivat raskaita vanhoja ”romu-
ja”; sähköpyöriä ei ollut vielä työtä keventämässä. Kärryt 
olivat niitä väkisin tyrkättäviä malleja. Työ oli leppoisam-
paa. Vanha konttori tunnelin suussa oli mukavan pieni ja 
ihmiset tunsivat toisensa hyvin. Ensimmäinen uudistus, 
johon nuoruuden innolla tutustuin, oli ABC-lajittelu. Uu-
det isot hyllyt kärrättiin toimipisteeseen ja alkoi hermoja 
raastava uuden työtavan opettelu. Samaan aikaan lop-
pui myös ärsyttävä nippujen kokoon kursiminen narulla... 
omat nippuni levähtivät lähes poikkeuksetta ennen nip-
pulaatikkoa vaikka kuinka olisin kädet verillä niitä naruja 
kiristellyt. Vanhemmat ”kollegat” kertoivat kauhutarinoita 
nippuja seinään paiskovista punttikuskeista. Tällä tavoin 
kuulemma testattiin nippujen tekotaitoa. Onneksi mei-
dänkin konttoriin löysivät tiensä helpommin kiristeltävät 
nippuremmit. Ei enää verisiä kämmeniä.

Alkukankeuden jälkeen ABC alkoi toimia. Nyt alettiinkin 
sitten ”järkeistämään” toimintaa yhdistelemällä pienem-
piä postinumeroita samoihin tiloihin niiden isompien 
kanssa. Hyvästi kotoisa konttori!

Tavarat ja hyllyt siirrettiin kauhealla hässäkällä tunnelin 
toiseen päähän keskustan puolelle. Uudessa isossa hal-
lissa riitti porukkaa. Tutustuttiin uusiin ”tyyppeihin ” puolin 
ja toisin. Mukavaa sakkia uudessakin toimipistessä oli. 
Sähköpyöriä ja –kärryjä alkoi tulla helpottamaan työnte-
koa. Tässä vaiheessa alettiin reittejä sulauttaa enemmän 
toisiinsa. Työpäivät muuttuivat raskaammiksi ja esitöitä 
tehtiin reittien välillä sekaisinkin. Postiin tuli ensimmäi-
siä skoottereita (henkilökohtaiset kokemukset tästä ovat 
huonot nimim. ”jalka kipsissä kolme kuukautta”) reiteille.
Taas muutettiin. Tällä kertaa Trioon, jossa fillareita jou-
duttiin pitämään varastossa kauempana. Hassuja tilan-
teita syntyi, kun pyörävaraston avaimet olivatkin jonkun 
taskussa reitillä ja muut eivät saaneet pyöriään varas-
tosta. Tässä vaiheessa itse vaihdoin muutamiksi vuosik-
si lajittelukeskukseen, osa reiteille menevästä tavarasta 
alettiin lajitella valmiiksi reittilajittelussa. Kannettavan ta-
varan määrä oli iso ja mainoksiakin ihan eri tavalla kuin 
aiemmin.

Taas muutettiin, Holmassa postinumeroita onkin jo mel-
koisesti saman katon alla.

Palasin yt:n jälkeen takaisin lajitteluun. Päivät olivat pitkiä, 
sähköpyöristä riideltiin ja reititkin olivat tässä välillä mel-
koisesti muuttuneet. Kokeiltiin Tupa- mallia, jossa ideana 
oli, että työntekijät itse osallistuisivat työnsuunnitteluun. 
Tupa-palavereja pidettiin kerran kuussa. Jossain päin 
Tupa-malli oli jopa ihan toimiva. Mallissa saatiin hyvin 
menneiltä kuukausilta palkkaan tuottavuus osaa. Hyvin 
mennyt tarkoitti tässä yhteydessä sitä, että ei tullut paljoa 
ylitöitä eikä sairaslomia. Kiloja oli saatu menemään läpi 
suunniteltu määrä. Jonkun ajan tupailun jälkeen tämä 
tuottavuuteen pohjautuva malli hylättiin.

Postista tuli taas Posti Itella -vaiheen jälkeen. Koneet ke-
hittyivät ja tavaraa saatiin lajiteltua reittikohtaisesti, myö-
hemmin myös ihan jakelujärjestyksessä. Tähän liittyen 
tuli taas uusi malli, koneen lajittelemien j-kirjeiden jakelu 
erikseen, jota varten kehiteltiin uusia apuvälineitä kuten 
kaikille jakajille jakelulaukku lukuisin eri väli osin. Laukku 
on kuuma ja hankala.

Nyt ollaan taas uuden uudistuksen pyörteissä. Postit laji-
tellaankin taas pöydällä tai sylissä. Uuden mallin nimi on 
sylizip. Isot hyllyt jäävät tarpeettomiksi ja taas tiiraillaan 
asukaslistoja. Alkuun tuntuu hitaalta tämä uusi malli. Sii-
hen tottuminen ja sopeutuminen vievät taas aikaa. Joulu 
on tulossa ja hieman hirvittää, kuinka uusi malli toimii. 
Ylitöitä syntyy paljon tässä vaiheessa, kun tavara ei tule 
vielä valmiiksi lajiteltuna. Postia jää jakamatta ihan eri ta-
valla kuin aiemmin. Toivon kyllä, että tämäkin malli alkaa 
toimia, ja työolosuhteet ovat inhimillisemmät jatkossa ja 
jotenkin taas muutoksesta selvittäisiin. Tällä hetkellä tu-
levaisuus ei näytä hyvältä tai vaatii aika optimistista ajat-
telua yrittää löytää tunnelin päästä edes vähän valoa.

Siitä huolimatta mukavaa alkavaa talvea kaikille.
Terhi Westman

Posti- ja
logistiikka - alan unioni
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suurena apuna. Nyt meillä on kuitenkin useita parannel-
tuja malleja, kun eri toimipaikat ovat oppineet toisiltaan ja 
luoneet seuraavia kehitysversioita. Olen toimipaikkakier-
roksillani nähnyt sen ihan perinteisen viuhkankin, missä 
lautaa ei käytetä lainkaan. Tässä onkin yksi tämän lä-
hestymistavan eduista: luomme puitteet ja pelisäännöt, 
mutta paikallista maalaisjärkeä saa käyttää.
 
Rauhoitamme kehityksen parin viikon kuluessa ja kes-
kitymme joulun varmistamiseen. Kehitys ei kuitenkaan 
lopu tähän vuoteen, vaan parannusehdotuksia työste-
tään jo seuraavaa versiota varten. Palautetta on tullut 
paljon sekä esimiehiltä että työntekijöiltä – niin risuja kuin 
ruusujakin. Näiden perusteella mietimme parannuskoh-
teita ja kokeilemme niitä sopivissa paikoissa. Jos uusi 
tapa on hyvä, se lisätään osaksi yhteistä reseptiämme. 

 
Olen kiertänyt kenttää lähes viikoittain siitä lähtien, kun 
aloitin Postissa viime keväänä. Parhaat onnistumiset ja 
suurimmat haasteet tapahtuvat käytännön työssä, ei toi-
miston pöydän takana. Vierailimme hiljattain luottamus-
miesten kanssa Kotkassa ja Kouvolassa tutustumassa 
Syli-Zipin kokemuksiin. Kotkan tilajärjestelyt koettiin han-
kalaksi, mutta aluepäällikkö Kai Taam puuttui asioihin vä-
littömästi. Tahtoa ja halua yhteistoimintaan löytyy myös 
työnantajalta, mutta parhaat kyvyt saadaan yhdessä te-
kemällä.

Juhani Vuola

PAU Kanta-Hämeen osaston vuosikokous
pidetään 4.2.2017 Hämeenlinnassa,

Kerhoravintola Seiskassa alkaen klo 13.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat

ja valitaan liittokokousedustajat.
Kokoukselle tehtävät esitykset 16.1.2017

mennessä jari.kuurasuo@pp.inet.fi.
Kokouksen jälkeen on tarjolla lounas ruokajuomineen.

Paikalla myös liiton lakimies Iikka Avela. 

Tervetuloa 
t. toimikunta

miellyttävämpiä ja täten toimivampia työkokonaisuuksia. 
Tämä näkyisi varmasti tuottavuutena ja etenkin laadun 
kohentumisena. 

Edellä mainitut epäkohdat tulee saada yhteistyössä työn-
antajan kanssa pikaisesti, mutta maltilla tehden kuntoon. 
Muutoin työntekijät palavat loppuun, sairauspoissaolot 
lisääntyvät, laatu kärsii ja homma ei tule toimimaan. Kä-
sittääksemme meillä on kuitenkin työnantajan kanssa 
yhteinen tahtotila hoitaa hommat niin, että postialan kil-
pailijat eivät pääse toimimattomuuttamme hyväksi käyt-
tämään ja poimimaan lihoja kupista.

Tahtoa, halua ja kykyä yhteistoimintaan meiltä edunval-
vojilta ja ammattiliitolta löytyy. Toivottavasti myös  työn-
antajalta!

Jakelujohtaja Juhani Vuola vastaa
Kiitos hyvästä yhteenvedosta Syli-Zipin nykytilasta. Muu-
tos on tosiaan kiihkeimmillään, kun noin puolet Suomen 
jakelupisteistä on muutettu uuteen esityömalliin kuluneen 
parin kuukauden aikana.

Kevään ulkotyön reittiuudistus onnistui hyvin – laatu 
parani ja toiminnan tehokkuuskin kehittyi hyvin kevään 
aikana. Sain kuitenkin paljon palautetta työntekijöiltä ja 
esimiehiltä, että reitit suunniteltiin kiireen vuoksi ”kammi-
ossa”, eikä paikallista osaamista päästy hyödyntämään 
tarpeeksi. Joskus valmiit suunnitelmat jouduttiin rukkaa-
maan uusiksi vielä jälkikäteen, vaikka hienosäätäminen 
ei sinällään ole huono asia.
 
Kun suunnittelijat kertoivat minulle Vammalan toimipai-
kan aikanaan kehittämästä Syli-Zip -menetelmän ensim-
mäisestä versiosta, innostuin asiasta välittömästi. Me-
netelmän edut olivat niin merkittävät, että kannustin sen 
käyttöön ottoon jo tämän syksyn aikana. Arvostan työn-
tekijöittemme osaamista paljon, ja nyt voisimme kehittää 
menetelmää, samalla kun opimme yhdessä tekemällä.

 
Taustalla on toimintaympäristömme ja asiakaskäyttäyty-
misen muutos. Edelliset esityömenetelmät luotiin kasva-
vien volyymien maailmaan, nykyään tilanne on toinen. 
Olosuhteet edellyttävät kompaktin toimintatavan, jossa 
esityötä voi tehdä joustavasti vuorokauden ajasta riippu-
matta. 
 
Syli-Zip-esityömenetelmää kokeiltiin ennen laajempaa 
käyttöönottopäätöstä. Meillä oli piloteista kokemusta 
ennestään mm. Kaarinasta ja Ylitorniosta. Laadimme 
kokemusten perusteella koulutuspaketin esimiehille ja 
päätimme eri paikkakunnilla pidettävistä Esimiesten lä-
hipäivistä. Itse osallistuin melkein kaikkiin ja Tuotannon 
johtaja Yrjö Eskola vieraili myös useassa koulutuksessa. 
Esimiehet kertoivat meille haasteista, mutta kukaan ei 
halunnut perua muutosta, niin suuret olivat edut.

Mikä sitten Syli-Zipissä on parempaa, miksi se kannattaa 
ottaa käyttöön? Menetelmän joustavuus sallii jatkuvan 
esityön, kun kaikki jakelupisteet ovat auki. Ulkotyö hel-
pottuu, kun osoitteelliset voidaan jakaa yhdestä nipusta. 
Ergonomia paranee ja käveleminen vähenee. Toki ABC� 
voidaan jättää sellaisiin paikkoihin, missä se on tarkoituk-
senmukaista. 

Omissa koulutuspuheenvuoroissani korostin sitä, että 
Syli-Zip on osa laajempaa Sisätyön reseptiä. Hyllyjen 
fyysinen muuttaminen ei auta, ellei koko ketju toimi sa-
maan tahtiin ja yhteisillä pelisäännöillä. Osoitteiden pe-
rustietojen tulee olla kunnossa, lajittelun tulee toimittaa 
postit uudella rytmityksellä, kuljetusten tulee tulla ajal-
laan ja tuotevirtaohjauksen tulee olla johdettua heti aa-
mun alusta. 

Kerroin myös, että tällä kertaa kaikkea ei tuoda valmiina, 
vaan nyt annamme paikalliselle osaamiselle ja luovuudel-
le tilaa. Hyvä niin, sillä emme saaneet uusia lautoja tar-
peeksi nopeasti. Siinä paikalliset kädentaitajat ovat olleet 
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1) Hurjalta. Vaikuttaa siltä, että toisen maailmansodan 
jälkeisen rauhallisuuden ajasta on joidenkin mielestä ku-
lunut aikaa jo liian kauan. Halu aloittaa uusia ja hieman 
erilaisia sotia on suuri. Nyt haetaan oikeasti “verta “ ne-
nästä. Tämän vaiheen ovat aloittaneet populismin am-
mattilaiset niin Euroopassa ja muualla maailmassa. Olin 
luullut, että tämänkaltainen ajattelu olisi mennyttä aikaa. 
Eipä siltä näytä.
 
2) Hurjalta. Vähävaraisia kyykytetään tosi kovaa. 
Vaikuttaa siltä, että maailman laajuinen talouden lasku-
suhdanne on suomalaisten vika.  Hallituksen mielestä 
tästä selvitään sillä tavoin, että pienennettään vähiten 
tuloja saavien etuuksia. On käsittämätöntä ajattelua, että 
muutaman sata €:a/kk tienaavien etuja pienentämällä 
saadaan talous nousuun. Samaan aikaan yritys-perintö-
veroja pienennetään.  Yritysten suomalaisten ulkomaille 
sijoitetut varat ja verot menevät yli ymmärrykseni. 
Poliittisten puolueiden toimintakin ihmetyttää. Puheen-
johtajia vaihdetaan (persut  poislukien) samaan tahtiin 
kuin liigajoukkueitten valmentajia. Taitaa olla politiikassa-
kin vallalla kvartaaliajattelu.  
 
3) Hurjalta. Ei ole se Posti-ja Tele mihin kesäpoikana 
menin töihin. Ei toki tarvitse ollakaan. Mitä nyt olen kuullut 
toiminnasta, en aina usko todeksi. Omana aikana pystyt-

tiin asioista sopimaan usein pääesimiehen kanssa, miten 
eteenpäin mennään. Tarvittaessa oli aluetasolta yhteydet 
myös keskushallintoon. Pää- ja piiripääluottamusmiehillä 
oli myös yhteydet keskushallintoon. Joskus toimi, joskus 
ei. Jos ei toiminut, niin otettiin yhteyttä liittoon ja toimis-
ton väellä oli vielä paremmat toimintaedellytykset. Ei se 
nyt aina kitkatta edennyt, mutta päätöksiin voitiin luottaa. 
Olen kuullut, että paikallisten työnjohtajien toimintaa oh-
jataan Pasilasta. Nyt näyttää sitä, että on kiva “kehittää” 
toimintaa, kun ei ole kyse omista vaan yhteiskunnan va-
roilla perustetusta toiminnasta. Tele meni jo ja nyt näyttää 
siltä,että nyt menee Postikin. Sääliksi käy jakajia, koska 
he saavat ensiksi tuta kansalaisten vihan.
 
4) Ei hurjalta. Matkatyöt ovat mennyttä aikaa. Hyvä 
niin. Ikävä on vuosien varrella syntyneitä ystävyyssuh-
teita. Arki menee varsin tasaisesti; terveyskeskus-veri-
kokeet -erikoislääkäri-apteekki-ja kontrollikäynti. Uusia 
harrastuksiakin on. Minut on hyväksytty olut- ja makkara-
seuran (Hämeen Suoliherkku ) täysivaltaiseksi jäseneksi. 
Teemme seuran jäsenille kuukausittain makkaraa aivan 
alusta asti. Saan nyt tiskata työtilat- ja välineet. Hyvää 
koitetaan tehdä, mutta loistavaa tulee, Muutaman kerran 
vuodessa täytyy käydä ulkomailla vakoilemassa makka-
rareseptiä. Hauskaa sekin on.

Eero Saarinen
PAU Kanta-Hämeen osasto
Ent. Työsuojelun erityisvaltuutettu

1. Miltä maailman meno näyttää? 2.Miltä Suomen meno näyttää?
3. Miltä tuntuu Postin tilanne? 4. Miten eläkepäivät sujuvat?Entiset aktiivit äänessä

1) Kovasti näyttää erilaiselta kuin vaikkapa viisikym-
mentä vuotta sitten, kun olin juuri armeijasta palannut 
työelämään. Monet suomalaiset muuttivat Ruotsiin etsi-
mään työtä ja toimeentuloa ja useimmat sitä löysivätkin. 
Suuriin ikäluokkiin kuuluvilla oli useimmilla koulutustaus-
tana kansakoulu, niin minullakin. Peruskoulu teki tuolloin 
vasta tuloaan. Muun maailman menosta tiedettiin melko 
vähän, mitä sanomalehdistä luettiin ja radiosta kuultiin. 
Tämän päivän tiedon tulvasta ei osattu edes nähdä unta. 
Sodat ja julmat ihmisoikeuksien loukkaukset eivät tulleet 
julki, vaikka niitä silloinkin ainakin samassa määrin oli.

Teknologian nopea kehittyminen on helpottanut elä-
määmme monin tavoin. Varsinkin mobiiliteknologia on 
helpottanut maailmanlaajuista ihmisten keskinäistä yhte-
ydenpitoa. Köyhemmissäkin maissa on toimivat puhelin 
ja mobiilipalvelut, mitä ovat olleet suurena apuna niiden 
ihmisten elämässä.

Internetin avulla voidaan levittää nopeasti tietoa maail-
man syrjäisimpiinkin kolkkiin. Jokaisella on mahdollisuus 
tuoda oma mielipiteensä julki sen avulla. Valitettavasti 
sen avulla voidaan levittää myös väärää tietoa ja pelko-
tiloja vaikkapa muita kansanryhmiä vastaan. Rasismin ja 
kansallismielisen uhon lisääntyminen huolestuttaa. Työt-
tömyys ja syrjäytyminen ovat otollista maaperää rasis-
mille ja muukalaisvihalle. Sen avulla muuan Aatu nousi 
valtaa �9�0-luvulla ja sai aikaan valtavaa tuhoa. Nyt on 
olemassa merkkejä siitä, että valtaan pyritään samoilla 
menetelmillä. Tästä on syytä olla huolissaan.

2) Jatkuvat yt-neuvottelut ja työpaikkojen katoaminen eri 
syistä on suurin huolenaihe. Mistä löytää kaikille työtä, 
josta saatavalla palkalla elättää perheensä. Hallituksen 
keinotkin näyttävät kovin heppoisilta. Työllä ja vaivalla 
aikaansaatu kiky-sopimus työajan pidennyksineen piti 
luoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Tätä on pie-
nen eläkeläisen vaikea ymmärtää. Eikö se paremminkin 
vähennä työpaikkojen määrää, jos työpaikalla tehdään 
sama tuntimäärä pienemmällä porukalla.

Porvareiden mintrumpit esittelevät omia ideoitaan mi-
ten työttömiä pitää pakottaa töihin ehdoilla millä tahan-
sa. Oma kädettömyys työttömyyden hoidossa sysitään 
ammattiyhdistysliikkeen ja työehtosopimusten syyksi. 
Miksiköhän juuri niissä maissa, joissa ei ole ammattiyh-
distysliikettä ja työehtosopimuksia, on työntekijöillä kaikki 
alhaisin elintaso?

3) Pahalta tuntuu, kun ajattelee työntekijöiden kannalta. 
Jaettavin lähetysten määrä näyttää vähenevän. Kannat-
tavuutta pyritään parantamaan palvelutasoa laskemalla. 
Samalla annetaan siimaa alalle tuossa oleville kilpailijoil-
le. Ei vaikuta kovinkaan harkitulta. Mikä arvo on kirjesa-
laisuudella, jos kirjeitä voi jakaa kuka tahansa ja miten ta-
hansa? Vanhan Posti- ja lennätinhallituksen virkamiehet 
kääntyilevät haudoissaan tätä menoa seuratessaan.

4) Mukavasti päivä kerrallaan omaa kuntoa hoitaen ja 
maailman tapahtumia seuraten.

Kari Tamminen
Ent. Postiliiton ja PAU:n sihteeri

1. Miltä maailman meno näyttää? 2.Miltä Suomen meno näyttää?
3. Miltä tuntuu Postin tilanne? 4. Miten eläkepäivät sujuvat?

Kari Tamminen toinen oikealta
Eero Saarinen toinen vasemmalta
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SAK:n edustajiston päätöslausuma
25. marraskuuta 2016 
Suomalaista yhteiskuntaa on rakennettu yhdessä sopi-
malla. Kilpailukykysopimus osoittaa SAK:n kykyä ja ha-
lua olla rakentamassa suomalaista luottamusyhteiskun-
taa. Työnantajien edustajien kitinän sijasta odotamme, 
että kilpailukyvyn parantaminen tuo toivottuja työpaikko-
ja, investointeja ja luottamusta tulevaan.

Työmarkkinoiden luottamusta
vahvistettava
Monet hallituksen uudistukset murentavat luottamusta 
työmarkkinoilla. Postilain, sote- ja maakuntauudistuksen 
ja liikennekaaren ennakoidut vaikutukset työehtoihin ja 
työpaikkoihin huolettavat palkansaajia. Julkisten palve-
luiden yksityistäminen ja yhtiöittäminen uhkaavat kansa-
laisten yhdenvertaisuuta.

Työmarkkinoilla pitäisi kasvattaa keskinäistä luottamus-
ta. Yleissitovuuden ja työehtosopimusten kyseenalais-
taminen on vaarallinen tie. Sopimiseen perustuva työ-
markkinamalli turvaa kattavan työrauhan. Sopimista on 
vahvistettava parantamalla luottamusmiesten toiminta-
mahdollisuuksia.

Palkkasopimisen uutta Suomen mallia tulee viedä eteen-
päin yhdessä sopimalla. Tulevaisuudessakin palkansaa-
jien yhdenvertaisuutta edistetään oikeudenmukaisella 
palkkauksella ja työehtosopimuksilla.

Työttömät tarvitsevat kepin
sijasta palveluita
Työttömien kyykyttämiselle ja nöyryyttämiselle on tultava 
loppu. Heikoimmassa asemassa olevilta leikkaaminen ei 
ole kestävä tapa parantaa työllisyyttä. SAK tuomitsee jyr-
kästi työttömyysturvan keston sadan päivän lyhennyksen 
ja muut leikkaukset työttömiltä.

Työttömyysturvaa ja työttömien palveluita on uudistet-
tava, mutta lähtökohtana on oltava työttömän tarpeet ja 
työllistyminen. Työttömien vaikeasti ennakoitavat ja koh-
tuuttomat karenssit on uudistettava. Esimerkiksi nuorten 
velvoite hakeutua koulutukseen jo ennen työttömyyttä 
on usein epäselvä. Nuoret tippuvat tämän myötä työttö-
myysturvan ulkopuolelle kokonaan. Koulutukseen ohjaa-
minen on tärkeää, mutta näin raju sanktio on kohtuuton.

Työllistymistä edistäviä palveluita on parannettava. Hal-
lituksen kaavailemat työttömien määräaikaishaastattelut 
ja työllistymissuunnitelmat ovat askel oikeaan suuntaan. 
Pelkona on, että tältä hyvältä polulta eksytään maakun-
tauudistuksessa kun TE-toimistot lakkautetaan ja työt-
tömien palvelut siirretään maakuntiin yksityistettäväksi. 
Työttömien henkilökohtaisesta palvelusta on pidettävä 
huolta tulevaisuudessakin.

Koulutusleikkaukset nakertavat
osaamispääomaa
Ammatillisen koulutuksen massiiviset leikkaukset vai-
keuttavat työntekijöiden kouluttautumista ja työllisty-
mismahdollisuuksia. Ne vaarantavat työntekijöiden 
mahdollisuuden päivittää ammattitaitoaan muuttuvassa 
työelämässä. Koulutusleikkaukset on peruttava.

Sääntelyn purkuvimmassa on syntynyt käsitys, että kuka 
tahansa voi tehdä mitä tahansa työtä. Ammattitaito on 
tulevaisuudessakin tärkeä työturvallisuuden ja tuottavuu-
den kannalta. Työntekijöiden osaamisen murentaminen 
vie Suomea kohti matalapalkkayhteiskuntaa. Vahva am-
mattitaito turvaa työpaikan ja palkan jolla tulee toimeen.

Työpaikoilla oppiminen on tärkeää, mutta se edellyttää 
rinnalleen riittävää työnohjausta. Ilman ohjausta kyse on 
pahimmillaan palkattoman työn teettämisestä ja työtur-
vallisuuden vaarantamisesta. Oppimisen varmistamisek-
si työpaikkaohjaajilla on oltava riittävästi aikaa ja koulu-
tusta ohjaukseen.

Hallituksen postilakiesityksessä on lukuisia ongelmia, 
joista suurimmat liittyvät kirjeen kulkunopeuteen, hankin-
tamenettelyyn ja osoiterekisterin luovuttamiseen muille 
postiyrityksille.

Suurin heikennys on tapahtumassa kirjeen kulkunopeu-
den osalta, jolla on samalla suuri vaikutus viikoittaisiin 
jakelupäivien määriin
. 
- Lakisääteisenä tuotteena eli yleispalveluun kuuluva-
na kirjelähetyksenä on niin sanottu kahden yön yli kirje. 
Esimerkiksi tiistaina postitetuista kirjeistä 95 prosenttia 
pitäisi nykyisen lain mukaan olla perillä torstaina ja 98 
prosenttia perjantaina. Nyt hallituksen lakiesityksessä 
esitetään, että tiistaina lähetetyistä kirjeistä 50 prosenttia 
olisi perillä seuraavan viikon maanantaina eli jättöpäi-
västä lukien neljäntenä arkipäivänä ja 97 prosenttia seu-
raavan viikon tiistaina eli jättöpäivästä lukien viidentenä 
arkipäivänä. Jatkossa kirje kulkisi siis matkallaan viikon, 
huomauttaa PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen.

Lakisääteisen kirjeen kulkunopeuden hidastamisen taus-
talla on tavoite jakelupäivien karsimisesta. Omistaja eli 
valtio on tässä kuullut omistamansa yhtiön johtoa. Mitä 
harvemmin reitti jaetaan, sitä enemmän Posti laskee 
säästävänsä henkilöstökuluissa. Käytännössä tämä tar-
koittaa tuhansia työttömiä. 
 
Sanomalehti ei ole lakisääteinen tuote
Postilain valmistelun aikana erityisesti sanomalehtien 
jakelutiheys maaseudulla puhutti niin sanomalehtien 
edustajia, kansanedustajia kuin maaseudun asukkaita-
kin. Tähän paineeseen liikenne- ja viestintäministeriö ha-
lusi vastata ja ministeriön tiedotteessa sanotaankin, että 
yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuisi viitenä päivänä viikos-
sa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisja-
keluverkkoa. Siellä missä varhaisjakelua on, laki sallisi 
tiedotteen mukaan vähintään kolmipäiväisen jakelun. 

- Ministeriössä on laitettu mutkia suoriksi joko tahattomas-
ti tai tahallisesti, koska lakiteksti ei anna samaa lopputu-
losta. Totuus on, että kirjeen kulkunopeuden hidastami-
nen mahdollistaa läpi maan jakelupäivien harventamisen 
kahteen kertaan viikossa, huomauttaa Nieminen. 

Postimerkillä varustettu kirje on ainoa lakisääteinen tuo-
te. Kaikki muu posti on markkinaehtoista eli niitä on ja-
kelussa, jos Posti tekee lähettäjän kanssa sopimuksen 
kyseisten tuotteiden jakamisesta.

 - Tällainen markkinaehtoinen tuote on myös sanoma-
lehti. Jos Posti nostaa sanomalehden jakelun hinnan niin 
korkeaksi, että sanomalehti ei osta jakelua Postilta, niin 
tällöin sanomalehteä ei Postin toimesta jaeta. Ja tällöin 
Posti pystyisi myös maaseudulla harventamaan jakelu-
päiviä.

Posti ei kelpaa postioperaattoriksi
Postille säädetään velvoite järjestää hankintamenettely 
jakelun osalta niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien 
varhaisjakeluverkkoa eli haja-asutusalueella. Lakiesityk-
sen perusteluteksteissä sanotaan, että Posti eli yleispal-
velun tarjoaja olisi itse jakelija, jos edullisempia jakelijoita 
ei tietyillä alueilla olisi. Norminpurkuhengessä luodaan 
tässä lisää uusia normeja, joilla teetetään iso määrä hal-
linnollista työtä Postilla ja pyritään siirtämään postinjake-
lua yksityisille yrityksille.

- Suomen Posti on lähes 400 vuotta vanha laitos ja sillä 
on kiistatta paras kokemus tässä maassa postin jakami-
sesta. Jostain syystä Posti ei meinaa kelvata nykyiselle 
hallitukselle postioperaattoriksi, vaan postin pitäisi ulkois-
taa postinjakelu ja harjoittaa muuta liiketoimintaa. Outoa 
logiikkaa, ihmettelee Nieminen.

Syysedustajisto 2016 – 
Luottamusyhteiskuntaa 
rakennetaan yhdessä

Hallituksen surkea postilakiesitys
romuttaa postipalvelut

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittovaltuusto on erittäin huolissaan halli-
tuksen postilakiesityksestä. Lakiesityksessä kirjeen kulkunopeuden hidastaminen 
mahdollistaa läpi maan jakelupäivien harventamisen vain kahteen kertaan viikos-
sa. Lakiesitys ei myöskään turvaa, toisin kuin väitetään, maaseudun sanomaleh-
denjakelua.
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Järjestelin syksyllä Lahden osaston nuorisotapahtumaa 
alle �5-vuotiaille Pau:n  jäsenille. Tapahtuman ohjelmaan 
kuuluu virallinen osuus, jossa olemme puhuneet esim. 
ammattiliiton tehtävistä ja jäsenyyden tuomista eduista. 
Tämän jälkeen olemme käyneet perinteisesti keilailemas-
sa tai pelaamassa minigolfia ja nautittu virvokkeita. Tällä 
kerralla kutsuja lähti noin �00 kappaletta. Nuorisoilloissa 
ovat osallistujamäärät olleet viime vuosina aikamoisen 
pieniä. Tällä kerralla olin sitä mieltä, että kutsukirjeen 
lisäksi on houkuteltava porukkaa mukaan työpaikoilla 
hihasta nykäisemällä ja asiasta muistuttamalla. Myös 
erilaista liikunnallista aktiviteettia oli suunnitelmissa. 
Varovaista kiinnostusta tapahtumaa kohtaan oli aistit-
tavissa aikaisempaa enemmän. Mutta lopulta meitä oli 
keilahallin kabinetissa vain neljä henkeä. Kolme Lahden 
osaston jäsentä sekä Hämeenlinnasta kutsuttuna paikal-
linen luottamusmies ja nuorisovastaava, Nelli Honkonen. 
Osallistujamäärässä mitattuna mentiin samalla surkealla 
tasolla kuin aiemminkin. 

Tällä kerralla virallisen osuuden pääteemana olikin aikai-
semmasta poiketen näiden tapahtumien kiinnostuksen 
lisääminen ja sitä kautta osallistujamäärän nostaminen. 
Se ei taida olla helppoa tänä päivänä. Syitä olla osal-
listumatta nuorisoillan lisäksi mihin tahansa työpaikasta 
muistuttavaan tilaisuuteen voi olla useita. Pitkät työpäivät 
ja hurja työtahti ovat varmasti aiheuttaneet passiivisuut-
ta. Vähentynyttä vapaa-aikaa ei ilmeisesti haluta käyttää 
osastojen tapahtumissa edes kerran vuodessa, vaikka 
siellä olisi tarjolla ainakin hyödyllistä tietoa ammattiliitos-
ta, tuttuja työkavereita ja mukavaa tekemistä yhdessä. 
Luulin, että alhaiset kävijämäärät koskisivat vain meidän 
osastoa, mutta samojen haasteiden kanssa painitaan 
muuallakin. Hämeenlinnan Nellin kanssa totesimme, että 
osastojen välistä yhteistyötä kannattaa miettiä. 

Nuorisotapahtuma

Kuten mainitsin, olemme monta kertaa käyneet keilaa-
massa, mutta jotain erilaista voisi käydä kokeilemassa 
esim. boulderointia. Ilmaisia ämpäreitä emme ole jaka-
neet, mutta pitänee harkita sitäkin. Ehdotuksia ja mieli-
piteitä saa tuoda esille työpaikoilla tai niitä voi tulla ker-
tomaan vaikka osaston vuosikokoukseen, johon meillä 
kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua. Pienetkin 
liiton jäsenyyden mukaan tuomat edut kannattaa hyö-
dyntää. 

Kiitos postilaisille tästä vuodesta ja nuorisotapahtumasta 
kiitokset Jyrille, Tomille ja Nellille!

Terv. Joni Syrjä

NUOTIORANNASSA
MÖKKI
VUOKRALLA

PAU:n Lahden osasto vuokraa mökin.
Vuosivuokra on 950 € + nuohous ja sähkö.
Mökistä tehdään toistaiseksi vuokrasopimus.
Lisätietoa puheenjohtaja Jarmo Tuomiselta puh.040��5440�
ja Nuotiorannan isännöitsijältä
Heikki Haveriselta puh.04565����0

Kirjalliset hakemukset �.�.�0�7 mennessä osoitteeseen.

 PAU:n Lahden osasto ry
 Toimikunta
 Puhelinkatu �
 �5��0 LAHTI

Kansalaisten osoitetietojen luovuttaminen 
vaarantaa yksityisyyden suojan
Posti pitää osoiterekisteriä, jotta sen kuljetettavaksi jäte-
tyt lähetykset voidaan toimittaa perille. Jo nyt Postilla on 
ollut velvoite pyynnöstä antaa muille postiyrityksille tarvit-
tavat nimi- ja osoitetiedot sen ylläpitämästä osoiterekis-
teristä, mutta Posti on saanut veloittaa tästä kunnollisen, 
oikeita kustannuksia vastaavan hinnan. Nyt hallituksen 
uusi lakiesitys edellyttää osoiterekisterin luovuttamista 
Postin kilpailijoille irrottamiskustannuksin. 

- Muutos on todella iso. Postin pitäisi luovuttaa kilpailevil-
le postiyrityksille merkittävä kilpailuvalttinsa lähes ilmai-
seksi eli auttaa kilpailijaa kilpailemaan kanssaan. 
  
Osoitteiden luovuttaminen ei ole ongelma vain Postille. 
Se voi olla sitä meille kaikille. Viimeksi postilakia muu-
tettiin niin, että kuka tahansa voi laittaa postiyrityksen 

pystyyn. Mitään lupia ei tarvitse, riittää kun ilmoittaa 
Viestintävirastolle asiasta. Tämän jälkeen syntyisi oikeus 
pyytää Postilta lähes ilmaiseksi nimi- ja osoiterekisteri. 
Tämä siis tarkoittaa, että oikeastaan kuka tahansa voi 
halutessaan saada ajantasaisen osoiterekisterin. 

- 84 000 suomalaista on syystä tai toisesta halunnut kiel-
tää osoitetietojensa luovuttamisen. Jokaisella on oikeus 
kieltää henkilötietojensa luovuttaminen ja perustellusta 
syystä voi pyytää vielä tätä vahvempaa ns. turvakieltoa. 
Postilakiesityksen mukaan se, että on kieltänyt henkilö-
tietojensa luovuttamisen, ei kuitenkaan estä tietojen luo-
vuttamista toisille postiyrityksille. Kun kuka tahansa voi 
laittaa pystyyn postiyrityksen ja kaikilla postiyrityksillä on 
oikeus saada ajantasainen osoiterekisteri Postilta lähes 
ilmaiseksi, niin aika moni suomalainen, joka on olettanut 
osoitteensa olevan vain hyvin harvojen käsissä saattaa 
yllättyä.
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Edunvalvojien yhteystiedot Torventäydeltä lehden ilmestymisalueella
P- palkkaliite, 
jakeluhenkilöstön luottamusmiehet (��-�9 pono)
Antti Koskimäki ��-��, �4�00  antti.koskimaki@posti.com p. 040�566�84
varahenkilö Laura Venäläinen (Rmk)
Nelli Honkonen �� alue  nelli.honkonen@posti.com p. 050�665589
varahenkilö Hannu Palm (Hml 50)
Terhi Westman, Lahti �4, Lh�4, �7500, �7800  terhi.westman@posti.com p. 0407074894
varahenkilö Martti Nyström (Lh�4)
Joanna Villa, Hollola, Lammi, Hauho, Orimattila. joanna.villa@posti.com  p. 040�5659��
Varahenkilö puuttuu
Siltanen Lea, Lh �0, Nastola, Vääksy lea.siltanen@posti.com p. 0405�65�50
Varahenkilö Janne Koivunen (Lh �0)
Jari Elo �8�00 jakelu jari.elo@posti.com p. 040 7���4�7
Käsittelyhenkilöstön luottamusmies
Olli Puodinketo olli.puodinketo@posti.com p. 0405��690�
Varaluottamusmies puuttuu 
Pääluottamusmies 
Jarmo Tuominen ��-�9 pono jakelu ja käsittely jarmo.tuominen@posti.com p. 040��5440�
Vara plm Antti Koskimäki antti.koskimaki@posti.com p. 040�566�84
Työsuojeluvaltuutettu ��-�9 pono jakelu ja käsittely
Pertti Lehti  pertti.lehti@posti.com p. 040754474�
M-palkkaliite
Toimitusketjuratkaisuiden luottamusmiehet:
Luottamusmies (Posti) Hannu Kettunen hannu.kettunen@posti.com p. 0505660709
Luottamusmies (Transvall) Teemu Berg  p. 0440��8500
Pääluottamusmies Timo Saarinen             timo.saarinen@itella.com p. 04074�7�7�
Työsuojeluvaltuutettu Sakari Honkonen     sakari.honkonen@posti.com p. 04008�6�8�

Työsuojeluasiamiehet on ilmoitettu osaston kotisivulla, sekä työpaikan ilmoitustaululla

Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos tarvitset apua tai neuvoja. 

                

PAU:N LAHDEN OSASTON
         VUOSIKOKOUS 
LAUANTAINA 18.2.2017 KLO 15.00

PAIKKANA LAHDEN MIESKUORON
JUHLASALI, HÄMEENKATU 21.      
SISÄÄNKÄYNTI SISÄPIHAN KAUTTA.

KÄSITELLÄÄN:
-  Sääntömääräiset vuosikokousasiat
-  Toimintakertomus ja tilikertomus �0�6
-  Toimintasuunnitelma ja talousarvio �0�7
-  Toimihenkilövalinnat
-  Käsitellään kokoukselle esitettävät asiat.
Kirjalliset esitykset viikkoa ennen kokousta toimikunnalle.

Liitosta tullaan kertomaan ajankohtaisista asioista

Kokouksessa ruokatarjoilu
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus saunomiseen 
klo �9.00-��.00.

Lahden ulkopuolelta tuleville korvataan matkakulut.
Ennakkoilmoittautumiset ruokailun ja saunomisen takia
jarmo.tuominen@posti.com
Puh. 040��5440�
tai olli.puodinketo@posti.com �0.�.�0�7 mennessä.
   
   Tervetuloa ! Toimikunta
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Uusi osoite:

TORVEN TÄYDELTÄ
PL 47��
�5��� LAHTI


