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Tapahtumia 2018
Täydennä jäsentietosi PAUn verkkopalvelussa ja osallistu arvontaan
Jos haluat osallistua arvontaan (Matkavekan 800 euron arvoinen matkalahjakortti, 2 kpl 300 euron lahjakortteja Holiday Club-kylpylöihin ja 300
euron lahjakortti Gigantin myymälään) täydennä PAUn sähköisessä
jäsenpalvelussa jäsentietoihisi sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja
ammattinimikkeesi. Palveluun kirjaudutaan osoitteessa etusivulta kohdasta kirjaudu palveluihin > jäsenpalvelut. Jos olet päivittänyt tietosi,
asia on kunnossa ja olet mukana arvonnassa.

•

Tallinnan retki 26.-27.5.

Osaston toimikunta 2018
Puheenjohtaja Pasi Hentunen
Vara-pj Kari Tanskanen
Sihteeri Simo Parviainen
Tiedotussihteeri Kari Tanskanen
Virkistysvastaava Mirka Lehmus
Jäsenhankintavastaava Päivi Holpainen
Varajäsen Jaana Toivonen
Taloudenhoitaja Arja Sipilä

----------------------------------------------

Sähköinen jäsenpalvelu avoinna 24 h vuorokaudessa
Kun kirjaudut PAUn sähköiseen jäsenpalveluun ensimmäistä kertaa, lue
nämä ohjeet huolella. Jäsenpalvelu on auki 24 h vuorokaudessa. Palvelussa voit muun muassa:
•
•
•
•
•
•

Ilmoittautua kursseille (kohdassa Kurssit)
Päivittää yhteystietosi (kohdassa Omat tiedot)
Päivittää jäsentietosi (kohdassa Omat tiedot)
Tarkastaa jäsenmaksutietoja (kohdassa Jäsenmaksut)
Pyytää jäsenmaksuvapautusta (kohdassa Jäsenmaksut)
Vaihtaa salasanan (kohdassa Omat tiedot)

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry
www.infologi.org

www.tyohyvinvointisaatio.fi
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Kirjautumisohjeet
PAUn sähköiseen jäsenpalvelun ja jäsensivujen käyttäjätunnus
oma jäsennumero. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi. Salasana
on oma postinumerosi ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa. Tämän
jälkeen järjestelmä pyytää muuttamaan salasanan. Uudessa salasanassa on oltava vähintään viisi merkkiä, merkit voivat olla kirjaimia ja numeroita. Salasanan vaihtaminen vaikuttaa sekä työttömyyskassan että jäsensivujen salasanaan. Kirjoita uusi salasana itsellesi
muistiin.

Luottamusmiehet:
Pääluottamusmies
Informaatiologistiikka-alan TES ja IT

Ossi Lillomäki
Postintaival 7 D-talo 2.krs
puh 040 503 4301

Kun muutat salasanan, tallenna myös toimiva sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumerosi omiin tietoihisi sähköisessä jäsenpalvelussa, koska
uusi salasana ja salasanan muistutus lähtee jäsenelle sähköpostilla ja
tekstiviestillä. Tarkista aina myös roskapostit, jos salasanaa ei näy saapuneissa viesteissä.

Pääluottamusmies

Jäsenpalveluun kirjaudutaan etusivun www.pau.fi oikeasta yläkulmasta
(kirjaudu palveluihin).

Varapääluottamusmies
Flexo, Posti Messaging, Turun
palkkahallinto
Päivi Holpainen
puh 040 507 4325

Sähköisessä jäsenpalvelussa aloitussivu on ensimmäinen näkymä, kun
avaat palvelun. Sivulta näet milloin olet edellisen kerran kirjautunut palveluun. Palvelun vasemmassa laidassa olevien otsikoiden - Omat tiedot,
Jäsenmaksut, Kurssit - avulla pääset siirtymään palvelun eri toimintoihin. Palvelun oikeasta yläkulmasta löydät linkin palvelun käytön lopettamiseen.
Jos salasana unohtuu
Jos salasana myöhemmin unohtuu, voit tilata sähköpostiisi uuden salasanan. Tilauksen voi tehdä palvelun sisäänkirjautumissivulta unohditko
salasanasi -linkistä. Mikäli sinulla ei ole sähköpostiosoitetta tai olet
unohtanut sen, ota yhteyttä liiton toimistoon: Katja Johansson, puh: 040
821 5836, katja.johansson(at)pau.fi.

Flexo, Posti Messaging, Turun
palkkahallinto, OpusCapita (BES)

Hannu Lahdenperä
puh 0400 496 626

Luottamusmies
Palkkahallinto
Mirka Lehmus
Rydönnotko 1
20360 Turku
puh 050 3646 565
Varaluottamusmies
Palkkahallinto
Jaana Toivonen
Rydönnotko 1
20360 Turku
puh 050 3646 464

Omien tietojen tallentaminen on tärkeää

Luottamusmies
Jotta uuden salasanan tilaaminen toimisi, sinun tulee tallentaa henkilökohtaisiin tietoihisi sähköpostiosoite kohtaan sähköposti 1. Päivitä tietoihin myös ammattinimikkeesi ja matkapuhelimen numero. Näin voimme
lähettää suoraan jäsenille ammattiryhmittäin kohdennettuja sähköposteja ja tekstiviestejä. Mikäli oma ammattinimike ei listalta löydy, ota yhteyttä PAUn jäsenpalveluun.

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry
www.infologi.org

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES,

palkkaliite C, Posti Kiinteistöt Oy
Kari Tanskanen
Postintaival 7 A-talo 4.krs
puh 040 828 6742
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Ota varoitus- tai irtisanomismenettelyssä yhteys luottamusmieheen

Työsuojeluvaltuutetut:
Posti Oy
PKS, toimihenkilöt (Hki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen), pois lukien
myymälöiden toimihenkilöt
Marjatta Makkonen
puh 040 824 6879
OpusCapita Solutions Oy ja
Posti Messaging Oy
Työsuojeluvaltuutettu
Päivi Holpainen
puh 040 507 4325

Posti ilmoitti (20.3.) muuttavansa käytäntöä varoitus- ja irtisanomismenettelystä tiedottamiseen. EU:n tietosuoja-asetukseen vedoten esimiehet eivät ilmoita enää varoituksen antamisesta etukäteen luottamusmiehelle.
Joillakin esimiehillä on ollut tapana kertoa työpaikan luottamusmiehelle
ennakkoon varoituksen antamisesta jollekin työntekijälle. Tietosuojalainsäädäntöön vedoten Posti luopuu tästä menettelystä, koska varoituksen
peruste ja tieto sen saamisesta on arkaluontoinen henkilötieto.
Koska Postin käytäntö muuttuu asianomistajavetoiseksi, luottamusmieheen kannattaa olla välittömästi yhteydessä jo siinä vaiheessa, jos epäilee saavansa varoituksen tai saa kutsun keskustelemaan asiasta esimiehen kanssa. Työntekijällä on siis edelleen oikeus halutessaan kertoa
varoituksen saamisesta ja sen syystä luottamusmiehelle. Luottamusmies kannattaa kutsua myös tueksi varoituksenantotilaisuuteen.
Työsuhteen irtisanomisesta työnantajan tulee edelleen ilmoittaa työsopimuslain mukaisesti työntekijälle. Lisäksi työehtosopimus edellyttää,
että irtisanomisesta ilmoitetaan etukäteen myös luottamusmiehelle.
Työsuhteen purkamisesta ilmoitetaan luottamusmiehelle mahdollisimman pian (VVL Tes 4§).
Myös työsuhteen irtisanomisen tai purun kuulemistilaisuuteen kannattaa
luottamusmies kutsua mukaan. Luottamusmiehen läsnäolo kuulemistilaisuudessa edellyttää irtisanottavan pyyntöä. Työntekijän halutessa
luottamusmiehellä on edelleen oikeus saada tietoa työsuhteen päättämisen syystä.
Lisätietoja saat alueesi pääluottamusmieheltä.

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry
www.infologi.org

Oheisesta linkistä pääset silmäilemään informaatiologistiikka-alan ja
viestinvälitys- ja logistiikka-alan uusittuja työehtosopimuksia:
https://www.pau.fi/edunvalvonta/ty
oehtosopimukset.html.
Löydät sopimukset (sekä palkkataulukot) myös osaston nettisivuilta
osoitteesta:
http://infologi.org/?page_id=23.
---------------------------------------------Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry on Posti Groupissa ja
OpusCapita Groupissa erityyppisissä asiantuntijatehtävissä työskentelevien ammattiosasto.
Ammattiosasto on perustettu
vuonna 1973 ja on Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n jäsenosasto.
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Eckerö Linen jäsenedut PAUn jäsenille
Eckerö Line myöntää SAK:n jäsenille 10–15 % alennuksen päivän henkilölippujen risteily- tai reittimatkahinnasta. Lopullinen hinta määräytyy
lähtöpäivän, -ajan ja varausajankohdan mukaan. Etu suhteessa normaalihintaan näkyy varausvaiheessa.
Etuhinnat koskevat SAK:n jäsenyhdistyksiä (mm. PAU), henkilöjäseniä
sekä toimistojen henkilökuntaa sekä samalla varauksella mukana olevia
muita matkustajia (enintään 9 henkilöä). Alennuksia ei voida myöntää
jälkikäteen eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin tai tuotepaketteihin.
Varaukset ainoastaan Eckerö Linen verkkokaupasta Mainitse tuotekoodi
JARJ17 varauksen yhteydessä. Suoran varauslinkin löydät
http://bit.ly/2wnqoJU
Viking Linen jäsenedut PAUn jäsenille
Varaudu todistamaan liiton jäsenyys jäsenkortillasi.
Viking Linen tarjoukset liitoille ja jäsenille löydät tästä linkistä: Viking
Linen sopimushintaiset tuotteet SAK:lle ja jäsenjärjestöille.
Tallink-Siljan jäsenedut PAUn jäsenille
Tallink Silja tarjoaa etuja vapaa-ajan matkustamiseen Club One -kantaasiakasohjelman kautta. Club One on palkitseva kanta-asiakasohjelma,
jossa on kolme tasoa: Bronze, Silver ja Gold. Kun liityt Tallink Siljan
Club One -kanta-asiakasohjelmaan, pääset jäsenetuna veloituksetta
suoraan ohjelman Silver-tasolle.
Liity nyt Club One -kanta-asiakkaaksi osoitteessa
www.clubone.fi/erikoisliittyminen Liittyminen tapahtuu Posti- ja logistiikka-alan unionin sopimusetunumerolla. Mikäli olet jo Club One -jäsen,
nykyinen kanta-asiakasnumerosi pysyy voimassa. Jos olet Bronzetason asiakas, siirrämme sinut Silver-tasolle. Ilmoitathan kuitenkin Club
One -kanta-asiakasnumerosi, maininnan jäsenyydestäsi ja sopimusetunumeron sähköpostitse osoitteeseen erikoisliittymiset@tallinksilja.com,
näin rekisteröimme Sinut sopimusetuasiakkaaksi ja postitamme tarvittaessa Silver-tason kortin. Silver-taso on voimassa 12 kk, lisätietoa tasomääritelmistä www.clubone.fi.
PAUn sopimusetunumeron löydät jäsensivuilta.
Lisätietoja: Puh. 0600 152 68, ma-pe 8-21, la 9-18, su 10-18 (1,75
€/vastattu puhelu + aina pvm/mpm).

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry
www.infologi.org

Kollektiivinen neuvotteluoikeus tarkoittaa sitä, että jollakin on oikeus neuvotella muita
sitovia sopimuksia. Esimerkiksi
työehtosopimuksessa on sovittu, että luottamusmiehellä on
oikeus neuvotella työnantajan
kanssa (paikallinen) sopimus,
joka sitoo kaikkia niitä työntekijöitä, joita työehtosopimuksen
perusteella valitun luottamusmiehen katsotaan edustavan.
Vastaavasti ammattiliitolla on
oikeus neuvotella jäsentensä
puolesta työehtosopimuksia.
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Tilaa SAK:n uutiskirje

Osaston toimikunta ja luottamushenkilöt toivottavat
kaikille aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry
www.infologi.org

