POSTI- JA LOGISTIIKKA-ALAN ASIANTUNTIJAT RY
TOIMINTAKERTOMUS 2019

1. JOHDANTO
Vuosi 2019 oli Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry:n 47. toimintavuosi. Vuoden aikana osaston toiminta oli
totutun aktiivista.
Vuoden 2019 ykköspuheenaihe PAU-kentällä oli työnantajan harrastaman ns. työehtoshoppailuilmiön
voimistuminen. Juuri tämän takia neuvottelut olivat vaikeat ja saivat myös paljon julkisuutta. Osansa tästä saivat
hallitus ja omistajaohjauksesta vastaava ministeri. Työtaisteluiden ja tukilakkojen avulla PAU saavutti
tavoitteensa ja työnantaja perui päätöksensä siirtää osan lajittelijoista halvemman TES:n piiriin. Työnantajan
hakemat heikennykset työehtosopimukseen Postin kilpailukyvyn parantamiseksi eivät juurikaan toteutuneet.
Nähtäväksi jää löydetäänkö sopimuskaudella jotain muita keinoja vai joudutaanko YT-kierteeseen. Henkilöstön
vähentyminen vaikutti myös edunvalvontaorganisaation keventämiseen. Päättyneen vuoden dramaattisin
postaali-organisatorinen tapahtuma oli toimitusjohtaja Heikki Malisen eroilmoitus lokakuun alussa. Uuden
toimitusjohtajan haku on käynnissä.
Negatiivisena perussettinä voitaneen pitää toistuvia YT-neuvotteluja eri yksiköissä, pieniin palasiin pilkottuna ne
eivät pääsääntöisesti ylittäneet valtakunnallista uutiskynnystä.
Infosys -ulkoistus johti Posti-konsernin kirjoissa olevien ICT-ammattilaisten määrän merkittävään vähentymiseen.

2. OSASTON KOKOUKSET JA TOIMIKUNTA
Maaliskuussa pidettyyn sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistui 20 osastomme jäsentä.
Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksitoista kertaa. Kokouksissa käsiteltiin ammattiosaston toimintaan ja
edunvalvontatyöhön liittyviä ajankohtaisia asioita ja tapahtumia. Toimikunnan jäsenten lisäksi kokouksiin
osallistui myös muissa luottamustehtävissä toimivia ammattiosastomme jäseniä.
Toimikunnan ja luottamushenkilöiden intensiivikokous pidettiin lokakuun alussa risteilyllä Helsingistä Tukholmaan.
Intensiivikokouksessa käytiin läpi toimintavuoden tapahtumia sekä suunniteltiin tulevaa toimintaa.
Toimikuntaan vuonna 2019 kuuluivat: Päivi Holpainen (pj), Simo Parviainen (sihteeri) Kari Tanskanen (varapj ja
tiedotussihteeri), Mirka Lehmus ja Hannu Lahdenperä (järjestövastaava) sekä varajäsenet Jaana Toivonen (myös
kulttuuri- ja virkistysvastaava) ja Ossi Lillomäki.
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.
Omassa valiokunnassamme olemme käsitelleet ajankohtaisia asioita ja erinäisiä kehitystarpeita. Viime kaudella
olemme lisäksi yrittäneet ajaa C-palkkaliitteen piirissä olevien toimihenkilöiden ja meidän osastomme yhteistyötä.
Olemme esittäneet esimerkiksi yhteisen työehtosopimuksen luomista nykyisten TES:ien pohjalta.
Yhtenä syynä on esitetty VVL-TES:n yleissitovuuden vaarantumista. Hanketta on kuitenkin osaston mielestä
syytä jatkaa jo senkin vuoksi, että jäsenistö suhtautuu hankkeeseen positiivisesti.
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan uusi työehtosopimus on voimassa 26.11.2019 – 31.10.2021.
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Informaatiologistiikka-alan työehtosopimus on ollut voimassa 31.1.2020 asti.
Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen valtakunnallisen pääluottamusmiehen tehtävässä toimi
osastomme jäsen Ossi Lillomäki.
Flexo Palvelut Oy:n, Posti Messaging Oy:n, ja Turun palkkahallinnon pääluottamusmiehenä toimi Hannu
Lahdenperä, varalla Päivi Holpainen.
Flexo Palvelut Oy:n, Posti Messaging Oy:n, Turun palkkahallinnon ja ICT:n työsuojeluvaltuutettuna toimi Päivi
Holpainen.
Työpaikan luottamusmiehen tehtävässä vuoden aikana toimivat Posti Kiinteistöt Oy:ssä Kari Tanskanen sekä
Posti Oy:n Turun Palkkahallinnossa Mirka Lehmus (varalla Jaana Toivonen).
PAU:n liittohallituksen jäsenenä jatkoi Päivi Holpainen.
PAU:n liittovaltuuston jäsenenä toimi Oili Karvo, varalla Kari Tanskanen.
Informaatiologistiikka-alan valiokunnan jäsenenä toimii Ossi Lillomäki (pj), Lena Lahti (sihteeri), Päivi Holpainen,
Oili Karvo ja Hannu Lahdenperä.

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. Lisäksi luottamushenkilöt ovat
tarvittaessa järjestäneet työpaikoilla tiedotustilaisuuksia.
Vapaa-ajan tapahtumat olivat jäsentemme keskuudessa suosittuja myös vuonna 2019. Osasto tuki jäsenten
osallistumiskustannuksia näihin tapahtumiin.
Jäsenistöltä saadun palautteen perusteella vapaa-ajan virkistystoiminnan järjestäminen on laadukkaan
edunvalvontatyön ohella tärkeä osa ammattiosaston toimintaa.

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

6. JÄSENISTÖ
Vuoden aikana osastoon liittyi 1 uusi jäsen. Vuoden lopussa kokonaisjäsenmäärä oli 248.

7. TALOUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT
Tilikauden alijämä oli 4 810,26 euroa (edellisen tilikauden alijämä 2 858,36 euroa). Tilikauden päättyessä osaston
rahoitusomaisuus oli 46 309,64 euroa.

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