
POSTI- JA LOGISTIIKKA-ALAN ASIANTUNTIJAT RY:N 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 

 
1. YLEISTÄ 

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry on Viestinvälitys- ja logistiikka-alan asiantuntija- sekä 
Informaatiologistiikka-alan asiantuntija- ja ammattitehtävissä työskentelevien ammattiosasto, joka on PAU ry:n 
jäsenosasto. Työssäkäyvien jäsenten määrä on noin 100. Vuosi 2020 on ammattiosastomme 48. toimintavuosi. 
 

2. TES-TOIMINTA, EDUNVALVONTA JA JÄRJESTÖPOLITIIKKA 

Osastomme jäseniä työskentelee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n 
välillä sovittujen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan kuin Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusten piiriin 
kuuluvissa tehtävissä. 
 
Ammattiosastomme jäsenten edunvalvojat valvovat näiden työehtosopimuksien soveltamista niillä työpaikoilla, 
joilla jäseniämme työskentelee sekä toimivat aktiivisesti työehtojen ja työpaikkojen muiden olosuhteiden 
parantamiseksi.  
 
Toimikunnan kokouksia pidetään heinäkuuta lukuun ottamatta kerran kuukaudessa. Toimikunnan kokouksiin 
kutsutaan toimikunnan jäsenten lisäksi muutkin osastomme luottamushenkilöt. 
 
Ammattiosastomme jäseniä on työpaikkojen luottamusmiehinä ja työsuojeluvaltuutettuina niin Viestinvälitys- ja 
logistiikka-alan työehtosopimuksen C-palkkaliitettä kuin Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusta 
noudattavien jäsentemme työpaikoilla. 
 
Vuoden 2020 aikana varmistamme eri tavoin ammattiosastomme luottamushenkilöiden mahdollisuuksia hoitaa 
luottamustehtäviään mm kannustamalla heitä osallistumaan luottamushenkilöille ja toimikunnan jäsenille 
tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin.  
 
Ammattiosastomme jäsen Ossi Lillomäki toimii Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen valtakunnallisena 
pääluottamusmiehenä. PAU ry:n hallituksen jäsenenä on Päivi Holpainen ja Oili Karvo on PAU ry:n liittovaltuuston 
jäsen. Informaatiologistiikka-alan valiokuntaan kuuluu useita osastomme jäseniä ja sen puheenjohtajana toimii 
1.1.2019 alkaen Ossi Lillomäki. 
 
Järjestäytymisasteen kasvattaminen toiminta-alueellamme on myös vuoden 2020 tärkeä tavoite.  
 
Kokemustemme perusteella parhaiten uusien jäsenien rekrytoinnissa onnistumme harjoittamalla tehokasta 
edunvalvontaa. Järjestäytymisastetta kasvatetaan lähestymällä potentiaalisia uusia jäseniä henkilökohtaisesti sekä 
järjestämällä järjestäytymistä edistäviä tilaisuuksia niillä työpaikoilla, joissa jäsenpotentiaalia on. 
 
Järjestämme työpaikkojen paikallisten edunvalvojien aloitteesta järjestäytymistä edistäviä tilaisuuksia sekä 
tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista. 
 
Uusien jäsenten hankintaa ja nykyisten jäsenten korkeatasoista palvelua tukee ammattiosaston säännöllinen 
tiedotus- ja koulutustoiminta. 
 

Toimikunta ja ammattiosaston muut luottamushenkilöt ovat päävastuussa uusien jäsenten rekrytointityössä. 
 
Syksyllä 2017 liittohallituksen nimeämä ja työnsä käynnistänyt työryhmä jatkaa voimiaan säästämättä työtään 
tavoitteena saattaa kaikki toimihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät samaan työehtosopimuksen piiriin.  
 
Aktiivista yhteydenpitoa muita ammattiryhmiä edustavien PAU:n ammattiosastojen kanssa jatketaan entiseen 
tapaan. 
 
 
 



3. JÄSENHUOLTO 
 

3.1 Tiedotustoiminta 
Ammattiosaston nettisivuille (www.infologi.org) on koottu tiedot ammattiosastosta ja sen toiminnasta, 
edunvalvojien yhteystiedot, ammattiosaston julkaisemat tiedotteet ja muut tiedotusmateriaali sekä linkkejä mm 
PAU:n nettisivuille ja muihin hyödyllisiin sivustoihin.   
 
PAU:n nettisivuilta (www.pau.fi) voi lukea muita liiton tiedotteita, tietoja liiton tarjoamista jäseneduista ja 
palveluista sekä voimassa olevista työehtosopimuksista. 
 
Kokouskutsut, jäsentiedotteet, ajankohtaistiedotteet sekä tiedotteet ammattiosaston järjestämistä tapahtumista 
lähetetään jäsenistölle sähköpostitse. Lisäksi käytämme jäsenviestinnässä tarpeen mukaan myös muita 
viestintäkanavia. 
 
Sääntömääräisestä vuosikokouksesta ilmoitetaan myös Reitti-lehdessä. 
 
Ammattiosaston jäsentiedotteita julkaistaan säännöllisesti. Tiedotteet sisältävät ajankohtaistiedotteiden lisäksi 

myös omat palstat luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja puheenjohtajan kuulumisille.  
 
Ammattiosaston esitettä käytetään myös osaston markkinoinnissa. Esite toimitetaan osaston aktiivien toimesta 
joko henkilökohtaisesti tai postitse uusille työntekijöille ja muille potentiaalisille uusille jäsenille. 
 
3.2 Koulutustoiminta 

Kannustamme jäseniämme osallistumaan myös muihin muun muassa PAU:n, Työväen sivistysliiton ja 
Työhyvinvointisäätiön järjestämiin koulutuksiin. 
 
3.3 Virkistys- ja kulttuuritoiminta 

 
Kannustamme jäseniämme osallistumaan muun muassa Työhyvinvointisäätiön järjestämiin työhyvinvointia 
parantaviin liikunta- ja terveystapahtumiin sekä aktiivilomille. 
 

Ammattiosasto maksaa lehtitilaustukea aatteellisten lehtien tilausmaksuihin 20 euroa / jäsen. Lisätietoa siitä, mitkä 
lehdet ovat tuen piirissä saa toimikunnan jäseniltä. 
 
Lisäksi ammattiosasto järjestää retkiä teatteriesityksiin, konsertteihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin. 
Ammattiosasto osallistuu näiden retkien kustannuksiin.  
 
Avustamme jäseniämme vapaa-ajan tapahtumien lippukuluissa maksimissaan 60€ vuodessa/henkilö. 
 

4. MUU TOIMINTA 

Osallistumme myös vuonna 2020 joidenkin tärkeiksi katsomiemme hyväntekeväisyyskohteiden tukemiseen. 
Tällaista kohteita voivat olla esimerkiksi joidenkin yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan tukeminen tai lahjoitus 
johonkin katastrofi- tai muuhun vastaavaan rahastoon. 
 
 

http://www.infologi.org/
http://www.pau.fi/

