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SAK:n kysely: Valtaosalla työpaikoista haluttaisiin tehdä työt paremmin
Suurin osa (79 %) SAK:laisista luottamushenkilöistä tunnistaa työpaikallaan olevan työntekijöitä, jotka eivät jostain syystä pysty tekemään
työtään niin hyvin ja huolellisesti, kuin haluaisivat. Useimmin näin koetaan yksityisellä palvelualalla (87 %) ja julkisella sektorilla (85 %).
Ilmiön tunnistaneista luottamushenkilöistä 51 prosenttia kertoo, että
ongelma koskee vähintään puolta työpaikan työntekijöistä.
– Tulos on yhdenmukainen SAK:n työolobarometrin 2020 kanssa. Työolobarometriin vastanneista työntekijöistä 28 prosenttia vastasi, ettei
ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi, ja siksi olemme halunneet
tutkia ilmiötä laajemmin, SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila sanoo.

Tapahtumia 2022

Osaston toimikunta 2021
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

---------------------------------------------Kuukauden termi: Gini-kerroin.

Merkittävin syy tilanteeseen on luottamushenkilöiden mukaan se, että
työpaikalla on liian vähän työntekijöitä (55 %). Lisäksi luottamushenkilöt kokevat syiksi työnjohdon ja työntekijöiden erilaisen käsityksen työsuoritukseen tarvittavasta ajasta (43 %), töiden määrän runsaan vaihtelun työpaikalla (43 %) ja huonon työn johtamisen (32 %).
– SAK:n aikaisemmista tutkimuksista on lisäksi käynyt ilmi, että työntekijöillä on usein varsinaisen työsuorituksen ohella tehtäviä, joita ei ole
mahdollista tehdä työajalla tai sitten varsinaisen työn tekeminen häiriintyy niiden takia. Siitä syntyy kokemus, ettei työlle ole riittävästi aikaa, sen laatu kärsii tai sitä ei arvosteta, Juha Antila täsmentää.
Lähde: SAK:n nettisivut
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Gini-kerroin kuvaa muuttujan (esimerkiksi tulonjaon tai varallisuuden
jakautumisen) epätasaisuutta. Se on
yleisesti käytetty eriarvoisuuden indikaattori, missä esimerkiksi tulojen
hajonnan laajuutta kuvataan yhdellä
lukuarvolla. Mitä suuremman arvon
Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin
tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen
suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki
tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret. Tulonjakotilastossa Gini-kertoimet esitetään
prosentteina (sadalla kerrottuna).
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Asiantuntijain
'konserttiseteli' - 20 euroa

Osasto lahjoittaa Syöpäsäätiön joulukeräykseen 200 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.

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

Luottamushenkilöt:
Pääluottamusmies
Informaatiologistiikka-alan TES,
Transval, Posti Messaging,
Turun palkkahallinto
Hannu Lahdenperä
puh 0400 496 626
Varapääluottamusmies
Informaatiologistiikka-alan TES,
Transval, Posti Messaging,
Turun palkkahallinto
Päivi Holpainen
puh 040 507 4325
Luottamusmies
Palkkahallinto
Mirka Lehmus
Rydönnotko 1
20360 Turku
puh 045 1380 651
Varaluottamusmies
Palkkahallinto
Jaana Toivonen
Rydönnotko 1
20360 Turku
puh 050 3646 464
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Luottamusmies
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES,

Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2022
osaston jäsenille!

palkkaliite C, Posti Kiinteistöt Oy
Kari Tanskanen
Postintaival 7 A-talo 4.krs
puh 040 828 6742

Työsuojeluvaltuutettu:
Transval, Posti Messaging, Turun palkkahallinto, Posti ICT
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/.)

< tv. Osaston toimikunta ja luottamushenkilöt >

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