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Henkilötunnus ei jatkossa näy palkkalaskelmalla
Tietoturvasyistä henkilötunnus on poistettu Postin palkkalaskelmilla näkyvistä tiedoista marraskuusta alkaen. Muutos
koskee sekä OmaPostiin toimitettuja sähköisiä palkkalaskelmia
että paperikirjeenä toimitettavia palkkalaskelmia. Laskelmalla on
edelleen näkyvissä Postin henkilönumero.
Henkilötunnuksen poistamisesta johtuen palkkalaskelma ei jatkossa kelpaa palkkatodistuksena. Tulorekisterin käyttöönoton
myötä palkkatodistusta ei useinkaan enää tarvita, vaan esim.
Kela ja ammattiliitot saavat tarvitsemansa tiedot suoraan Tulorekisteristä. Tarvittaessa erillisen palkkatodistuksen voi edelleen
pyytää palkanlaskennasta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tapahtumia 2021
•
•

PAUn Talvipäivät, Seinäjoki,
20-21.2.21
PAUn Liittokokous, Helsinki,
2-4.6.21

Osaston toimikunta 2020
Puheenjohtaja Päivi Holpainen
Vara-pj Kari Tanskanen
Sihteeri Simo Parviainen
Tiedotussihteeri Kari Tanskanen
Järjestövastaava Hannu Lahdenperä
Mirka Lehmus
Varajäsenet
Jaana Toivonen, kulttuuri- ja virkistysvastaava
Ossi Lillomäki
Taloudenhoitaja Arja Sipilä

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

Vinkkejä etätyöntekijälle
• Selvitä vakuutusturvasi
• Pidä työympäristö häiriöttömänä, siistinä ja järjestyksessä
• Tunnista tapaturmavaarat, toimi turvallisesti
• Noudata työpaikkasi etätyöohjetta
• Noudata sovittua työaikaa
• Huolehdi ergonomiasta, pyydä tarvittaessa apua työantajalta tai työterveyshuollosta
• Vaihtele työasentoa, vältä liian pitkäkestoista istumista
• Pidä yhteyttä esimieheen ja työyhteisöön
• Älä työskentele sairaana
• Ongelmatilanteissa käänny esimiehen, luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun puoleen

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry
www.infologi.org
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Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa sulautuu
Kuljetusalan Työttömyyskassaan 1.1.2021
Työttömyyskassojen edustajistot ovat päättäneet työttömyyskassojen yhdistymisestä sekä sulautumisluvan hakemisesta Finanssivalvonnalta. Lupaa haettaessa pyydetään sulautumisen rekisteröintiä Finanssivalvonnan työttömyyskassarekisteriin sekä sääntömuutosten vahvistamista.
Työttömyyskassan nimenä säilyy Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee kuljetus-, logistiikka- tai viestinvälitysaloilla, niihin liittyvillä ammattialoilla tai näihin liittyvissä toimihenkilö-

Asiantuntijain 'konserttiseteli' - 20 euroa
Koska suosittuihin kevyen musiikin konsertteihin on vaikea varata useampia
lippuja, niin osaston toimikunta tarjoaa
ratkaisuna seuraavaa:
Jäsen ostaa itselleen yhden lipun ja toimittaa lipusta kopion tiedotussihteeri
Kari Tanskaselle sekä ilmoittaa pankkitilinsä 'setelin' tilittämistä varten. Kari
toimittaa tiedot keskitetysti taloudenhoitaja Arja Sipilälle maksatukseen. 'Seteli'
ei koske avec-lippuja. Yhden kalenterivuoden aikana osaston jäsen saa käyttää
maksimissaan kolme 'seteliä' (yhteensä
60 euroa).
Myös se on mahdollista, että jäsen käyttää kolme seteliä (60 e) yhteen kallishintaiseen konserttiin.

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

tehtävissä.
Kuljetusalan Työttömyyskassassa on Posti- ja logistiikka-alan
työttömyyskassan sulautumisen jälkeen noin 42 000 jäsentä. Kuljetusalan Työttömyyskassaan on tätä ennen kuulunut Auto- ja
Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n sekä Suomen Merimies-

Luottamusmiehet:
Pääluottamusmies
Informaatiologistiikka-alan TES
Ossi Lillomäki
Postintaival 7 D-talo 2.krs
puh 040 503 4301

Unionin sopimusaloilla työskentelevät työntekijät.
Vuoden alussa tehtävällä yhdistymisellä vahvistetaan työttömyyskassan jäsenten palvelua. Sulautuminen ei edellytä kassojen jä-

Pääluottamusmies
Transval, Posti Messaging, Turun palkkahallinto
Hannu Lahdenperä
puh 0400 496 626

seniltä toimenpiteitä. Jäsenten työttömyysturva ja oikeus etuuksiin jatkuu uudessa kassassa kuten ennen sulautumista.
Lisätiedot
Kuljetusalan Työttömyyskassan kassanjohtaja Anne Liikanen
puh. 050 595 6707 ja Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa
kassanjohtaja Annika Skogberg puh. 045 7730 1023.

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

Varapääluottamusmies
Transval, 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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Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2021
osaston jäsenille!

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:
Transval, Posti Messaging, Turun palkkahallinto, Posti ICT
< tv. Osaston toimikunta ja luottamushenkilöt >
Työsuojeluvaltuutettu
Päivi Holpainen
puh 040 507 4325

PAUn jäsenillä on käytössään nyt suuri
joukko erilaisia etuja ja alennuksia ammattiliittojen 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 osoite: https://www.facebook.com/jasenedut/.)

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

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