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Digitalisoidu tai sopeudu
Päättyvän vuoden 2018 iskusanoja ovat Posti-konsernissa
olleet − mikäli unohdamme perinteisen oranssin uuslanseerauksen −
digitalisaatio ja robotisaatio. On kuultu mielipiteitä, että tietotekniikan
tuominen yhä useampiin työelämän toimintoihin toisi enemmän uusia
tehtäviä poistuvien tilalle. Tätä hyvinkin kyseenalaista propagandaa on
kuultu myös Postin johdon suusta. Kuitenkin syksyllä käynnistettiin mittava organisaatiouudistus ja jälkijunassa siihen liittyvät yt-neuvottelut.
Työnantajan alustava vähennystarve oli yli 70 tehtävän vähennys, joka
lienee vedetty enemmän tai vähemmän syvältä ns. vilttihatusta. Lopputulema näyttää onneksi paljon pienemmältä eli vähennystarve on lopultakin vajaat 30 irtisanottavaa, joista osa hoitunee eläkejärjestelyin.
Aluehallintavirasto (AVI) kävi syksyllä vierailulla Postintaipaleella tutkimassa pääkonttorin työoloja. Loppuraportti antoi moitteita
erityisesti työajanseurannasta eli siitä, että kaikki työtekijät eivät leimaa
itseänsä sisään ja ulos. Tässä katse − ja kuvaannollinen syyttävä etusormi − kääntyy valvontavastuullisiin esimiehiin, heidän tulee ryhdistäytyä. Psykososiaalinen kuormitus eli suomeksi huono johtaminen jäi raportissa sivuosaan eli ilmeisesti kaikki vastaajat eivät uskaltaneet tuoda
AVI:n etukäteiskyselyssä esiin kokemiaan epäkohtia. Työnantajan toistuvasti heiluttama YT-pelotekortti on tässäkin taatusti osasyynä.
VOICE-kyselyä ei kuluvana vuonna järjestetty. Virallinen
selitys oli järjestelmäuudistus eli työnantaja on vaihtanut palveluntuottajaa. Jos lukee kuin yksisilmäinen piru Raamattua, niin voisi kommentoida, että oikeana syynä oli kesän jälkeen ilmoitettu organisaatiouudistuksen käynnistäminen. Ei haluttu saada konsernin johdon silmittelykulmasta epämieluisia tuloksia. Nyt on kuitenkin luvattu, että henkilöstön
tuntoja kysellään vastedes kohdistetuin ja yksiköittäin räätälöidyin kyselyin.
Työmarkkinakentän kuuma paistinperuna oli kuluneena
syksynä käyty irtisanomissuojan heikennysepisodi. Posti-konsernilaisia
muutokset − toteutuvat ne lopulta missä muodossa tahansa − eivät suoraan koske eli siinä mielessä ei tarvitse olla huolissaan. Sen sijaan ensi
vuonna käytävissä TES-neuvotteluissa lienee jälleen edessä työnantajan heikennysesityslista, ei vähiten digitalisaation/robotisaation takia.
Kollegan kanssa ollaankin heitetty herjaa siitä, että milloin se eka robotti
rullaa Postintaipaleen A-talon neljännen kerroksen monitoimitilaan ja
ilmoittaa ottavansa kiinteistösihteerin homman hoitoonsa. Ehkei kuitenkaan ihan huomispäivänä.
Kari Tanskanen
varapuheenjohtaja
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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
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Luottamusmiehet:

Työmarkkinajärjestöt tuottivat laajan tietopaketin työelämästä Suomi.fi-palveluun
Kuinka usein palkka pitää maksaa? Miten työsuhteesta kertyy
vuosilomaa? Entä missä tilanteissa työnantaja saa käyttää kameravalvontaa?

Suomi.fi-verkkopalvelu on julkaissut opastavaa tietosisältöä
työelämän säännöistä ja käytännöistä. Tietopaketti löytyy
kohdasta Työelämä ja työttömyys > Työelämän säännöt.
Sisältö soveltuu hyvin oppilaitosten oppimateriaaliksi.
Työelämän säännöt -tietosisällöissä kerrotaan, mitä työntekijän tulee ottaa huomioon työsuhdetta solmittaessa tai kun
työsuhde päättyy. Tietoa on myös tarjolla palkanmaksusta,
työajoista, työelämän tietosuojasta ja turvallisuudesta sekä
erilaisten työskentelytapojen erityispiirteistä.
Suomi.fi-palvelun työelämätieto on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Työelämätiedon sisällöstä vastaavat työmarkkinoiden keskusjärjestöt Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon
työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Valtion työmarkkinalaitos VTML. Sisältö päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Pääluottamusmies
Informaatiologistiikka-alan TES
Ossi Lillomäki
Postintaival 7 D-talo 2.krs
puh 040 503 4301
Pääluottamusmies
Flexo, Posti Messaging, Turun
palkkahallinto
Hannu Lahdenperä
puh 0400 496 626
Varapääluottamusmies
Flexo, Posti Messaging, Turun
palkkahallinto
Päivi Holpainen
puh 040 507 4325
Luottamusmies
Palkkahallinto
Mirka Lehmus
Rydönnotko 1
20360 Turku
puh 050 3646 565
Varaluottamusmies
Palkkahallinto
Jaana Toivonen
Rydönnotko 1
20360 Turku
puh 050 3646 464
Luottamusmies
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES,

Sivuille pääset linkin Työelämän säännöt kautta.
(lähde SAK, nettisivut)
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palkkaliite C, Posti Kiinteistöt Oy
Kari Tanskanen
Postintaival 7 A-talo 4.krs
puh 040 828 6742
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Työsuojeluvaltuutetut:
Posti Oy
PKS, toimihenkilöt (Hki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen), pois lukien
myymälöiden toimihenkilöt
Marjatta Makkonen
puh 040 824 6879

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

Osasto lahjoittaa YLE:n Hyvä Joulumieli -keräykseen 200 euroa.

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.
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--------------------------------------------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.

PAUn jäsenillä on käytössään nyt suuri
joukko erilaisia etuja ja alennuksia ammattiliittojen yhteisen jäsenedut.fi palvelun kautta.

< tv. Osaston toimikunta ja luottamushenkilöt >

Palvelun löydät osoitteesta
www.jasenedut.fi ja uusimpiin etuihin ja
tarjouksiin voi tutustua myös Jäsenedut
Facebook -sivujen kautta (FB-sivun osoite: https://www.facebook.com/jasenedut/.)
Palvelujen käyttäminen edellyttää jäsenkortin näyttämistä palvelua hankittaessa.
Palvelusta voi tilata uutiskirjeen, josta
näet aina uusimmat jäsenedut.
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