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          Mitä valmiuslaki tarkoittaa? 

• Valmiuslaki suojaa väestöä poikkeusoloissa. Se ylläpi-

tää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. 

Turvaa kansalaisten toimeentuloa, maan talouselämää, 

valtakunnan alueellista koskemattomuutta ja itsenäi-

syyttä.  

• Laissa poikkeusoloiksi on määritelty 5 erilaista tilannet-

ta – nyt "erityisen vakava suuronnettomuus tai vaiku-

tuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaa-

va, hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti". 

• Koronavirus-epidemian aikana valtiolla / hallituksella 

on mahdollisuus puuttua ihmisten liikkumiseen ja palve-

luiden järjestämiseen.   

 

    
         Tapahtumia 2020 
 
• Vuosikokous, la 9.5.20, m/s 

Finlandia 

    
      

  Osaston toimikunta 2019 
 
Puheenjohtaja Päivi Holpainen 
Vara-pj Kari Tanskanen 
Sihteeri Simo Parviainen 
Tiedotussihteeri Kari Tanskanen 
Järjestövastaava Hannu Lahdenperä 
Mirka Lehmus 

 
Varajäsenet  
Jaana Toivonen, kulttuuri- ja virkis-
tysvastaava 
Ossi Lillomäki 
     
Taloudenhoitaja Arja Sipilä 

---------------------------------------------- 
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       Mitä tarkoittaa, kun Posti on huolto- 
       varmuuskriittinen yritys ja postilaiset 
       turvaavat yhteiskunnan vakautta? 

• Postilla on lain mukaisia velvoitteita poikkeustilanteita var-

ten ja Postin pitää olla varautunut toimimaan myös silloin. 

• Liikkumisen rajoittamiset eivät koske Postin päivittäistä toi-

mintaa tai työtä tällä hetkellä. Kaikki palvelut toimivat nor-

maalisti toistaiseksi. 

• Suomen hallituksen linjaus: Poikkeuksellisesti kuitenkin jär-

jestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusope-

tuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, 

jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriit-

tisillä aloilla. Posti on logistiikkayritys ja siksi mukana tässä 

joukossa. 

  

       Millaiset oikeudet postilaisten lapsil- 
       la on poikkeustilanteessa päiväkotiin, 
       esiopetukseen ja perusopetukseen 
       (1-3 luokat)?   

• Poikkeustilanteessa postilaisten lapsilla on oikeus päiväko-

tiin, esiopetukseen ja perusopetukseen (1-3) luokat. 

• Jos tarvitaan todistusta, voit esittää Postin henkilökortin. 

Tämä oikeus on kaikilla Posti Groupiin kuuluvien yhtiöiden 

työntekijöillä. 

         (lähde: Posti Group Oyj, nettisivut) 

 

 

 

 

 
Asiantuntijain 'konsertti-
seteli' - 20 euroa 
 Koska suosittuihin kevyen musiikin kon-

sertteihin on vaikea varata useampia 
lippuja, niin osaston toimikunta tarjoaa 
ratkaisuna seuraavaa: 
Jäsen ostaa itselleen yhden lipun ja toi-
mittaa lipusta kopion tiedotussihteeri 
Kari Tanskaselle sekä ilmoittaa pankkiti-
linsä 'setelin' tilittämistä varten. Kari 
toimittaa tiedot keskitetysti taloudenhoi-
taja Arja Sipilälle maksatukseen. 'Seteli' 
ei koske avec-lippuja. Yhden kalenteri-
vuoden aikana osaston jäsen saa käyttää 
maksimissaan kolme 'seteliä' (yhteensä 
60 euroa).  
Myös se on mahdollista, että jäsen käyt-
tää kolme seteliä (60 e) yhteen kallishin-
taiseen konserttiin.  

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

Luottamusmiehet: 
 
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 
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 Tiesitkö, että sinulla on henkivakuutus 

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työnteki-
jöilleen ottama työehtosopimuksiin perustuva henkivakuu-
tus, jonka tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeen-
tulo puolison tai huoltajan kuoleman jälkeen. 

Edunsaajat: 

Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Vuoden 
alusta alkaen puolisoksi luetaan myös avopuolisot, vaikka pariskunnalla 
ei olisi yhteisiä lapsia, jos avoliitto on kestänyt yli viisi vuotta. 

Voimassaolo: 

Vakuutus on voimassa sekä työ- että vapaa-ajalla. Työsuhteen pääty-
essä vakuutus on voimassa kolme vuotta työsuhteen päättymisen jäl-
keen. Vanhuuseläkkeelle siirryttäessä vakuutuksen voimassaolo lakkaa 
työsuhteen myötä. 

Hakeminen: 

Korvausten maksamisesta huolehtii keskitetysti Tapaturmavakuutus-
keskuksen korvauspalvelu. Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköi-
sesti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kotisivuilla 
http://www.trhv.fi tai täyttämällä sivuilta löytyvän korvaushakemuslo-
makkeen. 

Korvausta on haettava kymmenen vuoden kuluessa sen kalenterivuo-
den päättymisestä, jonka aikana kuolemantapaus on sattunut. 

Apua korvauksen hakemiseen saa tarvittaessa numerosta 0409 
222 900 tai sähköpostitse osoitteesta trhv@tvk.fi.   

Korvaukset: 

Korvausten suuruus riippuu vainajan iästä ja lasten lukumäärästä. Tapa-
turmatilanteessa peruskorvauksen lisäksi maksetaan tapaturmakorotus-
ta. 

Lisätietoja korvausten suuruudesta ja vakuutusehdoista löytyy osoittees-
ta www.trhv.fi. 

 

 

   

 
Varaluottamusmies 
Palkkahallinto 
Jaana Toivonen 
Rydönnotko 1 
20360 Turku 
puh 050 3646 464 
 
Luottamusmies 
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES,  

palkkaliite C, Posti Kiinteistöt Oy 

Kari Tanskanen 
Postintaival 7 C-talo 5.krs 
puh 040 828 6742 

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

 

  

   

PAUn jäsenillä on käytössään nyt suuri 

joukko erilaisia etuja ja alennuksia am-

mattiliittojen yhteisen jäsenedut.fi -

palvelun kautta.  

Palvelun löydät osoitteesta 

www.jasenedut.fi ja uusimpiin etuihin ja 

tarjouksiin voi tutustua myös Jäsenedut 

Facebook -sivujen kautta (FB-sivun osoi-

te: https://www.facebook.com/jasenedut/.)  

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

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry on 
Posti Groupissa ja OpusCapita Groupissa 
erityyppisissä asiantuntijatehtävissä työs-
kentelevien ammattiosasto. 
 
Ammattiosasto on perustettu vuonna 
1973 ja on Posti- ja logistiikka-alan unioni 
PAU:n jäsenosasto. 
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