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POSTI- JA LOGISTIIKKA-ALAN ASIANTUNTIJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2015 

 

 

1. JOHDANTO 

 

Vuosi 2015 oli Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana osaston toiminta oli 

totutun aktiivista. 

Vuosi kului Postissa ja OpusCapitassa suurten muutosten keskellä, joilla oli vaikutuksia myös jäsentemme 

asemaan. 

Yleisemmin työmarkkinoilla puhutti keväällä toimintansa aloittaneen maan uuden hallituksen 

työmarkkinalinjaukset ja tavoite ns yhteiskuntasopimuksen synnyttämiseksi, joiden tavoitteena olisi parantaa 

työn tuottavuutta ja maan kilpailukykyä enimmäkseen kurjistamalla työntekijän asemaa työmarkkinoilla. 

Painostuskeinona työmarkkinajärjestöille hallitus ilmoitti tuovansa eduskunnan käsiteltäväksi joukon työehtoihin 

heikennyksiä tuovia lakeja, mikäli työmarkkinaosapuolet eivät pääse sopimukseen riittävän tasoisista toimista 

jotka parantaisivat työn tuottavuutta ja maan kilpailukykyä. 

Nämä neuvottelut työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä keskeytyivät vuoden aikana useaan otteeseen ja viimeisin 

vuoden 2015 aikana tehty neuvotteluyritys päättyi joulukuun alussa EK:n vetäydyttyä neuvottelupöydästä. 

  

2. OSASTON KOKOUKSET JA TOIMIKUNTA 
 

Maaliskuussa pidettyyn sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistui 23 osastomme jäsentä. 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana neljätoista kertaa. Kokouksissa käsiteltiin osaston toimintaan ja 

edunvalvontatyöhön liittyviä ajankohtaisia asioita ja tapahtumia. Toimikunnan jäsenten lisäksi kokouksiin 

osallistui myös muissa luottamustehtävissä toimivia osastomme jäseniä. 

Toimikunnan ja luottamushenkilöiden intensiivikokous pidettiin elokuun lopulla Tallinnassa. Intensiivikokouksessa 

käytiin läpi toimintavuoden tapahtumia, suunniteltiin tulevaa toimintaa sekä valmistauduttiin myöhemmin syksyllä 

käytyihin tes-neuvotteluihin.  

Toimikuntaan vuonna 2015 kuuluivat: Pasi Hentunen (pj), Simo Parviainen (sihteeri) Kari Tanskanen (vara-pj ja 

tiedotussihteeri), Mirka Lehmus (virkistys- ja nuorisovastaava) ja Maarit Halttunen sekä varajäsenet Johanna 

Hallberg-Luukko, Päivi Holpainen, Tarja Päkki ja Anne Virvolampi.  

Osaston taloudenhoitajana toimi Arja Sipilä. 

 

3. TES- JA JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA 

 

Osastomme jäseniä kuuluu niin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen C-palkkaliitteen kuin 

Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen piiriin. 

Joulukuussa raskaiden vaiheiden jälkeen päästiin Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja Palvelualojen 

työnantajat PALTA ry kesken sopimuksiin uusista työehtosopimuksista. 

Viestinvälitys- ja logistiikka-alalla uusi sopimus on voimassa 31.10.2016 asti ja Informaatiologistiikka-alan 

sopimus on voimassa 31.1.2017 asti. 
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Palkankorotukset noudattivat tasoltaan työllisyys- ja kasvusopimuksen yleistä linjaa, ollen lähinnä muodollisia. 

Merkittävin muutos aikaisempaan oli ns muutosturvasopimuksen päättyminen. Jatkossa Postissa käytetään Uusi 

Polku –nimellä kulkevaa muutostilanteisiin tarkoitettua tukiohjelmaa. OpusCapitaan työehtosopimusneuvottelujen 

yhteydessä sovittiin että paikallisesti voidaan tapauskohtaisesti sopia henkilöstön tukemisessa muutoksessa. 

Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen valtakunnallisena pääluottamusmiehen tehtävässä toimi 

osastomme jäsen Ossi Lillomäki. 

OpusCapita Group Oy:ssä alkuvuonna pidetyssä pääluottamusmiesvaalissa tehtävää valittiin jatkamaan Hannu 

Lahdenperä. Varalla Oili Karvo. Toimikausi päättyy vuonna 2018. 

Huhtikuun alussa pitkäaikainen pääluottamusmies ja PAU ry:n liittohallituksen jäsen Lena Lahti siirtyi PAU ry:n 

taloudenhoitajan tehtävään. Lenan paikalle liittohallitukseen valittiin Ossi Lillomäki.  

Työpaikan luottamusmiehen tehtävässä vuoden aikana toimivat OpusCapita Group Oy:ssä Johanna Hallberg-

Luukko, Päivi Holpainen, Oili Karvo, Tarja Päkki ja Anne Virvolampi. Posti Kiinteistöt Oy:ssä Kari Tanskanen. Posti 

Oy:ssä Pasi Hentunen. 

OpusCapita Groupissa käytiin työsuojeluvaalit, joissa uudeksi työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Päivi Holpainen. 

Posti Kiinteistöt Oy:ssä työsuojeluvaltuutetun tehtävässä jatkoi Kari Tanskanen. 

PAU:n liittovaltuuston jäsenenä toimi Oili Karvo, varalla Pasi Hentunen. 

 

4. 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 2015 erittäin suosittuja. Katsomme niiden 

järjestämisen olevan edelleen perusteltua, toimintamme pääpainon kuitenkin ollessa laadukkaassa 

edunvalvontatyössä. 

 

5. MUU TOIMINTA 
 

Osasto maksoi lehtitukea. Lisäksi tuimme pienellä rahalahjoituksella Hyvä Joulumieli -keräystä. 

 

6. JÄSENISTÖ 
 

Vuoden aikana osastoon liittyi 16 uutta jäsentä. Vuoden lopussa kokonaisjäsenmäärä oli 342. 

 

7. TALOUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT 
 

Tilikauden ylijäämä oli 3 670,87 euroa (edellisen tilikauden ylijäämä 1 714,58 euroa). Tilivuoden päättyessä 

osaston rahoitusomaisuus oli 55 641,30 euroa. 

Toiminnantarkastajat olivat Kirsi Lauren ja Leila Lempinen, varalla Lena Lahti ja Ossi Lillomäki. 

http://www.infologi.org/

