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TOIMINTAKERTOMUS 2013 

 
 

 
 

 

1. JOHDANTO 
 
Vuosi 2013 oli Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry:n 41. toimintavuosi. Vuoden aikana osaston toiminta oli 
totutun aktiivista.  
 
Vuoden aikana postialan suuri rakennemuutos jatkui. Itellan johto julkaisi yritykselle uuden vision ja strategiset 
tavoitteensa, jotka ulottuvat vuoteen 2020 asti. Itellan tavoite on olla postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluiden 
markkinajohtaja Suomessa ja Venäjällä, jotka ovat Itellan päämarkkinoita. 
 
Kuitenkin perinteisen postin lähetysmäärien huomattava väheneminen tulee työnantajan arvion mukaan 
vähentämään postialalta jopa 8000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. 
 
Vuonna 2011 käynnistetty 100 miljoonan euron toiminnan tehostus- ja säästöohjelma jatkui. Keväällä käytiin laajat 
yhteistoimintaneuvottelut konsernin eri hallintotehtävissä, joiden seurauksena 147 työntekijää irtisanottiin. 

 
Lisäksi säästöohjelmaan liittyen Itella allekirjoitti kumppanuussopimuksen IBM:n kanssa, minkä myötä Itella ulkoisti 
ICT-toimintojaan ja yhteensä 123 työntekijää siirtyi IBM:n palvelukseen.  
 
Osana Itellan muutosohjelmaa Itella Information Oy muutti nimensä vuoden lopulla OpusCapita Group Oy:ksi. Yritys 
toimii jatkossa osana Itellaa, omana alakonsernina. 
 
Maahan saatiin syksyllä työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä sovittua työllisyys- ja kasvusopimus, minkä tavoitteena 
on talouden tervehdyttäminen mm työllisyyttä lisäämällä ja yritysten kilpailukykyä parantamalla. Sopimuksen kesto 
on noin 3 vuotta. PAU ry ja työnantajaliitto PALTA ry eivät kuitenkaan saaneet annettuun määräaikaan mennessä 
aikaan uutta työehtosopimusta, joten postiala jäi ensimmäistä kertaa historiansa aikana keskitetyn sopimuksen 
ulkopuolelle.  
 
PAU:n liittovaltuuusto teki keväällä päätöksen vetäytyä pitkään valmistellusta kuljetusliittojen yhdistymishankkeesta. 
Tämän päätöksen jälkeen myös Ilmailualan Unioni ja lopulta myös AKT päätti vetäytyä hankkeesta. Kuljetusliitot ovat 
kuitenkin päättäneet jatkaa yhteistyötä mm työehtosopimusneuvottelujen aikana. 
 

  
2. OSASTON KOKOUKSET JA TOIMIKUNTA 
 
Osasto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokoukseen osallistui 24 ja syyskokoukseen 22 
osastomme jäsentä. 
 
Toimikunta kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa, käsitellen osaston toimintaan ja edunvalvontatyöhön liittyviä 
ajankohtaisia asioita ja tapahtumia. Toimikunnan jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden osallistuminen 
toimikunnan kokouksiin oli koko vuoden ajan aktiivista. 
 
Toimikunnan ja luottamushenkilöiden intensiivikokous pidettiin syyskuussa m/s Gabriellalla. Intensiivikokouksessa 
käytiin läpi toimintavuoden tapahtumia ja valmisteltiin osaston toimintasuunnitelmaa vuodelle 2013.  
 
Toimikuntaan vuonna 2013 kuuluivat: Pasi Hentunen (pj), Kari Tanskanen (vara-pj ja tiedotussihteeri), Kirsi Roisko 
(sihteeri), Arja Sipilä (taloudenhoitaja), Sami Törrönen (virkistys- ja nuorisovastaava), Oili Karvo ja Maarit Vihanto 
sekä varajäsenet Arto Leskinen ja Simo Parviainen.  
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3. TES- JA JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA 
 
Osastomme jäseniä kuuluu niin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen C-palkkaliitteen kuin 
Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen piiriin. 
 
Marraskuun lopussa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry hyväksyivät 
valtakunnansovittelijan sovintoesityksen uudeksi työehtosopimukseksi. Sopimuskauden pituus on yksi vuosi ja se 
päättyy 31.10.2014. Palkankorotukset noudattavat työllisyys- ja kasvusopimuksen linjaa. Lisäksi sovittiin 
sopimuskauden pituinen jatko muutosturvalle, missä tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotulla työntekijällä 
on oikeus työsuhteen pituudesta riippuen vähintään irtisanomisajan palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan. 
 
Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen valtakunnallisena pääluottamusmiehen tehtävässä toimi osastomme 
jäsen Ossi Lillomäki.  

 
Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen pääluottamusmiehinä Itella Oyj:ssä ja Itella Information Oy:ssä (1.11. 
alkaen OpusCapita Group Oy) toimi osastomme jäsenet Lena Lahti ja Hannu Lahdenperä. 
 
Työpaikan luottamusmiehen tehtävässä toimintavuoden aikana toimivat Itella Information Oy:ssä (1.11. alkaen 
OpusCapita Group Oy) Johanna Hallberg-Luukko, Päivi Holpainen, Oili Karvo ja Tarja Päkki. Itella Real Estate Oy:ssä 
Kari Tanskanen. Itella Oyj:ssä Pasi Hentunen. 
 
Syksyllä informaatiologistiikka-alan tehtävissä työskentelevien päätoimisen työsuojeluvaltuutetun uuteen tehtävään 
valittiin vaalilla Johanna Hallberg-Luukko. Itella Real Estate Oy:ssä työsuojeluvaltuutetun tehtävässä jatkoi Kari 
Tanskanen. 

 
4. LIITTOKOKOUS 

 
Kesäkuussa Helsingissä pidetyssä PAU ry:n liittokokouksessa osastomme liittokokousedustajina toimivat Pasi 
Hentunen, Oili Karvo ja Ossi Lillomäki. Kokous käsitteli myös tekemäämme esitystä jäsenmaksukatosta, mikä 
äänestyksen jälkeen tälläkin kertaa selvin numeroin hylättiin. 
 
Liittokokouksessa valittiin liittohallituksen jäseneksi Lena Lahti ja liittovaltuustoon Oili Karvo, varalle Pasi Hentunen. 

 

5. TIEDOTUS JA VAPAA-AJAN TOIMINTA 
 
Jäsentiedotteet toimitimme jäsenille sähköpostitse. Lisäksi julkaisimme kirjoituksia ja tiedotuksia toiminnastamme 
Reitti-lehdessä. Osaston Internet-sivut ovat osoitteessa www.infologi.org. 
 
Vuoden aikana järjestimme retkiä erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Keväällä järjestimme viikonloppumatkan Tallinnaan. 
Osasto tuki jäsenten osallistumiskustannuksia näihin tapahtumiin. 
  
Vapaa-ajan tapahtumat olivat jäsentemme keskuudessa myös vuonna 2013 erittäin suosittuja. Katsomme niiden 
järjestämisen olevan edelleen perusteltua, toimintamme pääpainon kuitenkin ollessa laadukkaassa 
edunvalvontatyössä. 

 
6. MUU TOIMINTA 

 
Osasto maksoi lehtitukea. Lisäksi tuimme pienellä rahalahjoituksella Uusi lastensairaala -keräystä. 

 
7. JÄSENISTÖ 

 
Vuoden aikana osastoon liittyi 15 uutta jäsentä. Vuoden lopussa kokonaisjäsenmäärä oli 335. 

 
8. TALOUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT 
 
Tilikauden ylijäämä oli 4 207,77 euroa (edellisen tilikauden ylijäämä 1 805,89 euroa). Tilivuoden päättyessä osaston 
rahoitusomaisuus oli 49 639,00 euroa. 
 
Toiminnantarkastajina toimivat Kirsi Lauren ja Leila Lempinen, varalla Lena Lahti ja Ossi Lillomäki. 
 

http://www.infologi.org/

