PAUn Asiantuntijat (SuTu) 50 vuotta
Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry on Posti-konsernissa erityyppisissä asiantuntijatehtävissä
työskentelevien ammattiosasto, jonka luottamushenkilöitä on kaikilla niillä työpaikoilla, joissa
myös jäseniämme työskentelee.
Osaston tarkoitus on koota posti- ja viestinvälitysalalla sekä kuljetuksen, logistiikan ja näihin
liittyvillä aloilla työskentelevät yhteiseen järjestöön toimimaan jäsenten taloudellis-sosiaalisten
etujen ja oikeuksien parantamiseksi työelämässä ja yhteiskunnassa.

1972-1999

Posti- ja lennätinlaitoksen Suunnittelijat ja Tutkijat ry:n perustava kokous pidettiin Postiliitto ry:n
toimitiloissa Fredrikinkadulla Helsingissä 15.11.1972. Ennen kuin osasto teki päätöksen liittyä
Postiliiton jäseneksi oli käyty perusteellinen selvitystyö muistakin liittovaihtoehdoista, joita olivat
Postivirkamiesliitto ja Valtion viestiteknikot. Liiton valinnasta käydyssä äänestyksessä 16 jäsentä
kannatti Postiliittoa, Postivirkamiesliittoa äänesti 9 jäsentä ja Valtion viestiteknikot saivat 5 ääntä.
Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti yhteiskuntatieteiden
kandidaatti Osmo Vähäkainu.
Osasto hyväksyttiin virallisesti Postiliiton jäseneksi 1.12.1972, ja samalla jätettiin anomus
yhdistysrekisteriin osaston rekisteröimiseksi.
Toimikunnan jäsenten ensimmäisenä tehtävänä oli käynnistää jäsenhankinta, sillä TESneuvottelujen aloittamiseksi tarvittiin jäseniksi vähintään puolet suunnittelijoiden ja tutkijoiden
tehtäväpiiriin kuuluvista, jotta edustavuus ja neuvottelukelpoisuus voitaisiin osoittaa
työnantajapuolelle.
Vuoden 1972 loppuun mennessä jäsenmäärä oli jo 24, mikä ei vielä riittänyt muodostamaan
puolta vähän yli 50 mahdollisesta. Niinpä jouduttiin useaan otteeseen osoittamaan työnantajalle,
että vuoden 1973 alussa hankitut lisäjäsenet todellakin täyttivät edustavuusmääritteen, ja näin
lopulta päästiin neuvottelupöytään tavoittelemaan suunnittelijoille ja tutkijoille ensimmäistä omaa
työehtosopimusta.

1

Neuvottelut alkoivat helmikuun lopulla 1973, mutta pian kävi selväksi, että ryhmän pienuuden
takia ei ollut mahdollista saada aikaan omaa työehtosopimusta, vaan oli lähdettävä neuvottelemaan palkkasopimuksesta, joka useiden käänteiden ja alkuhankaluuksien jälkeen allekirjoitettiin
29.6.73 ja tuli voimaan 1.7.73. Sopimuksen voimassaoloaika sovittiin päättyväksi 31.3.74, koska
silloin päättyivät yleisesti muutkin laitoksen sopimukset. Korotukset noudattivat valtion yleistä
korotuslinjaa, joka merkitsi 5,2 prosentin tai vähintään 100 markan henkilökohtaisia palkankorotuksia. Lisäksi saatiin 7 prosentin järjestelyvara, joka käytettiin tehtäväryhmiin sijoittelun
yhteydessä. Järjestelyvaran saanti olikin erityisen merkittävä palkkojen epäyhtenäisyyden
korjaamiseksi.
Vaikka osasto perustettiin vuoden 1972 puolella, saatiin osaston sisäinen tiedotustoiminta alulle
vasta toukokuussa 1974. Aiemmin jäsenmäärän pienuuden takia "puskaradio" oli riittänyt, mutta
jäsenmäärän nopeahko kasvaminen jo vuoden 1974 aikana yli viidenkymmenen "pakotti"
aloittamaan kirjallisen viestinnän.
Jäsenmäärä jatkoikin kasvu-uralla, ja vuoden 1981 lopussa osaston jäsenmäärä oli jo lähes 150.
Anekdootinomaisesti voisikin todeta, että miesvaltainen osasto muuttui naisvaltaiseksi vuonna
1978 laitoksen työterveyshoitajien ja vastaanottoapulaisten järjestäytyessä osastoomme.
Osaston vapaa-ajan virkistystoiminta on ollut alati vilkasta, osallistujia tapahtumiin on yleensä
ollut 25-40. Ensimmäiset pikkujoulut pidettiin ravintola Kaisaniemessä vuonna 1972 yhdessä
talousosaston henkilöstön kanssa. Kulttuuria unohtamatta, esimerkkinä Helsingin kaupunginteatterissa "Syksy 1939" syksyllä 1977.
Vuonna 1973 Postiliiton XIV liittokokoukseen osallistui osasto edustajana Osmo Soininvaara.
Seuraavaan liittokokoukseen vuonna 1977 osasto sai kaksi edustajaa, puheenjohtaja Hannu
Tuomisen ja varapuheenjohtaja Risto Paanasen. Osasto asetti kokoustavoitteeksi liittovaltuuston
jäsenen tai varajäsenen paikan, tämä ei kuitenkaan toteutunut.
Vuoden 1981 liittokokouksessa osastolla oli jo kolme edustajaa. Edustajat olivat evästettynä
kahdella tärkeällä aloitteella: liiton tietoliikennepoliittinen ohjelma ja tutkimussihteerin
palkkaaminen liiton toimistoon. Molemmat hyväksyttiin. Osasto sai myös ensimmäisen kerran
edustajansa liiton päättäviin elimiin, kun Seppo Salomaa valittiin Postiliiton liittovaltuustoon.
Suunnittelijat ja tutkijat saivat oikeuden luottamushenkilöön vuoden 1973 palkkasopimuksessa.
Ensimmäiseksi luottamushenkilöksi valittiin Jorma Reinikainen, varalle Mirja Mäkinen.
Vuoden 1976 työehtosopimuksessa saatiin kaksi luottamushenkilöä ja vuonna 1979 työterveyshoitajat saivat omansa.
Vuonna 1980 osasto muutti sääntöjään siten, että vuosikokous jakautui syys- ja kevätkokouksiksi.
Vuonna 1981 osaston nimi muuttui muotoon PTL:n Suunnittelijat ja Tutkijat ry.
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Osaston 10-vuotisjuhlat järjestettiin hotelli Klaus Kurjen kabinetissa Helsingin Bulevardilla
maanantaina 15.11.1982. Puheiden lisäksi ohjelmassa oli Posti- ja telemieskuoron ja
Sinettiseitsikon esityksiä ja Mikko Perkoilan trubaduurilauluja. Alkuruoaksi nautittiin savustettuja
muikkuja ja munakokkelia, pääruokana herkuteltiin Klaus Kurjen lammassärää ja jälkiruoaksi kupu
täytettiin uuniomenoilla vaniljakastikkeessa. Lopuksi vielä kahvit + avec.

Vuoden 1985 Postiliiton XVII liittokokouksessa osaston edustajat olivat Seppo Salomaa, Jorma
Silén ja Heikki Nikali.
Vuonna 1986 perustettiin kilpaileva osasto PTL:n Akateemiset ry, sen vaikutus ja elinvoima
osoittautui kuitenkin vähäiseksi osastomme kannalta. Saman vuoden syyskokouksen
osallistujamäärä jäi yllättävän vähäiseksi. Työantajan nihkeys esityksiimme jatkui TESneuvotteluissa, muun muassa esitys palkallisesta sapattivapaasta ei edennyt – eikä toteutunut
myöhemminkään.
Vuoden 1987 alkupuolella edustajamme kävivät luovuttamassa PTL:n pääjohtaja Pekka
Tarjanteelle kannanoton valmisteilla olevasta liikelaitosuudistuksesta. Järjestelyvaraneuvotteluissa
oli keväällä jaossa 3,2 prosentin potti ja syksyllä 1,8 prosenttia.
7.4.1989 tuli voimaan PTL:n ja ammattiliittojen välinen yhteistoimintasopimus.
Jäsenmäärä pysyi koko 80-luvun liki vakiona, vuoden 1989 lopussa jäseniä oli noin 160.
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Vuoden 1990 alusta toteutettu liikelaitosuudistus päätti posti- ja telelaitoksen ajan valtion
budjettisidonnaisena keskusvirastona. 90-luvun alan lamasta Posti-Tele selvisi kohtuullisen hyvin,
sillä se ehti reagoida tapahtumiin jo ennen laman tuloa.
Osaston kevätkokouksessa vuonna 1990 oli hämmästyttävän vähän osallistujia huolimatta siitä,
että asialistalla oli mm. jäsenpohjan laajentaminen ja joustavapalkkaukseen siirtyminen.
Seuraavan vuoden TES-soveltamisneuvottelut takkusivat, vain suunnittelija-nimikkeiset siirtyivät
työsuhteeseen, muut jatkoivat edelleen virkasuhteisina.
90-luvulla yhtenä työelämän megatrendinä pulppuili myös Postissa esiin prosessijohtaminen, joka
parhaimmillaan mahdollistaisi puhumaan yhteisestä tekemisestä samalla kielellä ohittamalla
jäykät organisaatiorakenteet.
Vuoden 1992 TES-neuvottelujen tuloksena ei saatu palkankorotuksia, puolustettiin olemassa
olevia etuja – kohtuullisesti onnistuen.
Liikelaitosuudistus jäi Postin ylemmän johdon yllätykseksi vain neljä vuotta kestäneeksi välivaiheeksi, sillä vuoden 1994 alusta Posti-Tele yhtiöitettiin: syntyi kaksi yhtiötä eli Suomen Posti Oy
ja Telecom Finland Oy. Konserniyhtiön nimeksi tuli Suomen PT Oy.
Vuonna 1997 osasto lähti tavoittelemaan TES-uudistusta, jossa palkkauksen perustana on ensinnä
työn vaativuus ja toisena kriteerinä henkilökohtainen osa, joka maksetaan asetettujen tavoitteiden
saavuttamisen ja työstä suoriutumisen perusteella.
Osaston 25-vuotisjuhlat pidettiin kirjailijatalo Villa Kivessä Helsingin Linnunlaulussa 16.10.1997.
Paikalla oli runsaat 30 jäsentä ja muutama kutsuvieras.
15.4.1998 Telecom Finland Oy:n nimi muutettiin Sonera Oy:ksi, ja organisatorista jatkoa seurasi:
1.7.1998 konserniyhtiö jakautui. Taustasyynä tähän oli valtiovallan tahto yksityistää valtiollinen
teletoimi. Postin yksityistämiseen ei poliittista tahtoa kuitenkaan ollut.

2000-2022

Kevätkokouksessa 16.02.2000 päätettiin PTL:n Suunnittelijat ja Tutkijat ry:n nimi muuttaa Postin
suunnittelijat ja tutkijat ry:ksi. Muutoksesta äänestettiin. Uusi nimi valittiin äänin 10-9.
Posti-konsernissa jatkettiin toimintojen yhtiöittämistä konsernin tytäryhtiöiksi. Loppuvuonna
ulkoistettiin kokonaan palkanlaskenta ja arvokuljetustoiminta. Kummassakin tapauksessa muutos
koski myös Postin suunnittelijat ja tutkijat ry:n jäseniä. Yhtiöittämisten takia osastomme jäsenistä
yhä useampi saattoi tulevaisuudessa työskennellä muissa, konserniin kuuluvissa yhtiöissä, tai jopa
konsernin ulkopuolella.
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Vuoden 2000 aikana päättyi pitkäaikainen sopimus Postin ja Leonian välillä pankkipalvelujen
hoitamisesta Postissa. Yleinen korkeasuhdanne taloudessa jatkui. Työllisyys parani kuitenkin
odotettua hitaammin.
Luottamushenkilönä jatkoi Ossi Lillomäki. Varaluottamushenkilöksi valittiin Lena Lahti.
Posti-konsernissa jatkui määrätietoinen liiketoimintojen yhtiöittäminen konsernin tytäryhtiöiksi.
1.10.2001 Tietotekniikkapalvelut muuttui Postin IT Oy:ksi. Tämä muutos koski myös suurta osaa
Postin suunnittelijat ja tutkijat ry:n jäseniä. Tämän takia valittiin erikseen luottamushenkilöt sekä
Suomen Posti Oyj:ssä että Postin IT Oy:ssä työskenteleville.
Keväällä pidetyssä Postiliiton liittokokouksessa liiton puheenjohtajaksi valittiin Esa Vilkuna.
Liittokokouksessa Postin suunnittelijoita ja tutkijoita edustivat Ossi Lillomäki ja Raimo Mahkonen.
Samassa kokouksessa saimme paikan liittovaltuustoon, kun Ossi Lillomäki tuli valituksi. Postissa
aloitettiin vuoden lopulla YT-neuvottelut, jotka alkuvaiheessa koskivat 250 henkilöä konsernin
esikunta- ja tukitehtävissä. Neuvottelujen edetessä henkilöluku tarkentui 187 henkilöksi, näistä
osastomme jäseniä oli yksi henkilö.
30-vuotista taivalta juhlittiin alkusyksystä 2002 ravintola Juttutuvassa pidetyissä juhlissa, joihin
osallistui noin 50 nykyistä ja entistä jäsentä.
Posti-konsernissa jatkunut määrätietoinen liiketoimintojen uudelleenjärjestely jatkui. Vuoden
2002 aikana Postin tytäryhtiöistä myytiin SPS-siivouspalvelut Oy Lassila & Tikanojalle.
Lisäksi joitain toimintoja siirrettiin jo olemassa olevien Postin tytäryhtiöiden hoidettaviksi sekä
perustettiin pääkaupunkiseudun perusjakelua ja kuljetusta hoitamaan Postin tytäryhtiö Jakeluykkönen Oy.
Postin suunnittelijat ja tutkijat ry:n jäseniä nämä muutokset eivät koskeneet merkittävästi.
Yhtiöittämisten sekä ulkoistusten takia osastomme jäsenistä noin puolet työskenteli muissa
konserniin kuuluvissa yhtiöissä tai jopa konsernin ulkopuolella.
Syksyllä 2002 saatiin Suomeen aikaan kaksivuotinen TUPO-ratkaisu. Tämän pohjalta tehtiin uusi
kaksivuotinen työehtosopimus Allianssin, Postiliiton ja PVL:n välillä. Tämän sopimuksen ulkopuolelle jäivät Postin IT Oy:ssä työskentelevät, koska Postin IT Oy ei sopimuksen allekirjoitushetkellä kuulunut Allianssiin. Postin IT Oy:lle neuvoteltiin oma TES.
Jäsentiedotteet toimitettiin edelleen sähköpostitse. Postiliiton kalenteri jaettiin kaikille jäsenille.
Uutena tiedotuskanavana avattiin SuTun nettisivut www.sutu.org.
Sähköisen viestinvälityksen puolella Suomen Posti Oy teki yrityskauppoja niin Suomessa kuin
Suomen rajojen ulkopuolella. Ostoslistalla oli asiakirjojen tulostusta ja sähköistä arkistointia
harjoittavia yrityksiä koko Itämeren alueella. Lisäksi Suomen Posti -konserniin hankittiin
merkittävä sähköisen kaupankäynnin palveluoperaattori Elma Oy.
Vuoden 2002 alussa IT Optimossa käydyt YT-neuvottelut olivat osastomme jäsenille hyvin raskaat.
Työnantajan mielestä irtisanomisilta vältyttiin, mutta käytännössä sovintosopimusten, eläke-
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ratkaisujen ja toimintojen ulkoistuksien takia osastomme työssäkäyvien jäsenten määrä väheni
vuoden aikana noin 40 henkilöllä. Emoyhtiössäkään ei vuoden aikana vältytty henkilöstöjärjestelyiltä. Pitkin vuotta luottamushenkilömme olivat hyvin työllistettyjä eri yksiköissä käydyissä
YT-neuvotteluissa. Näissä neuvotteluissa onnistuimme saavuttamaan jäsentemme kannalta hyviä
tuloksia. Irtisanomisuhan alla olleille onnistuimme löytämään korvaavia tehtäviä tai neuvotteluissa
saavutetut muut ratkaisut olivat jäsentemme kannalta tyydyttäviä.
Vuoden 2003 aikana eteni Postiliiton ja Postin toimihenkilöliitto PVL:n yhdistymishanke −
päätyäkseen maaliin 1.6.2005. Uuden liiton nimeksi tuli Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry.

Osaston näkövinkkelistä vuoden 2003 merkittävin tavoite oli saada osastomme kaikki Suomen
Posti -konsernin palveluksessa olevat jäsenemme takaisin saman työehtosopimuksen piiriin.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi päätimme pyrkiä laajentamaan IT Optimo Oy:ssä noudatettavan
työehtosopimuksen soveltamista myös emoyhtiössä ja muissa konsernin tytäryhtiöissä IT-alan
tehtäviä tai siihen rinnastettavia suunnittelutehtäviä tekeviin. Tämä tavoite täyttyi osittain, kun
vuoden lopussa pääsimme työnantajan kanssa sopuun uudesta informaatiologistiikka-alan
työehtosopimuksesta, jonka piiriin tulivat IT Optimo Oy:n lisäksi konsernin emoyhtiö.
Syksyllä 2004 käytyjen neuvottelujen aikana Suomen Posti Oy:n hallitus päätti toteuttaa Postiliiton
jo pitkään tavoitteleman voittopalkkiojärjestelmän, jossa palkkiot ohjataan vuoden 2005 alussa
perustettavaan henkilöstörahastoon.
Helmikuussa 2006 pidetyssä osaston sääntömääräisessä kevätkokouksessa sääntömääräisten
asioiden lisäksi käsiteltävänä asiana oli osaston sääntöjen ja nimen muuttaminen. Kokous hyväksyi
toimikunnan esityksen sääntöjen muuttamisesta PAU:n osastojen mallisääntöjen mukaisiksi sekä
osaston uudeksi nimeksi Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry.
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Toimikunnan intensiivikokoustamista v.2006 Lahdessa.

Vuoden 2006 aikana osastoon liittyi 29 henkilöä. Vuoden lopussa jäseniä oli 183.
Postiliiton, PVL:n ja työnantajaliitto Tiklin kesken sopimat työehtosopimukset päättyivät syyskuun
2007 lopussa. Uusista Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksista päästiin sopimukseen lokakuun 22. päivä. Uudet sopimukset olivat voimassa
31.10.2009 saakka. Ensimmäisenä vuonna uusien sopimusten mukaiset palkankorotukset olivat
5,0 % tai vähintään 120 euroa.
Vuonna 2007 Posti-konsernin nimeksi vaihdettiin Itella Oyj, ja tämän nimen alla operointi olisi
kestävä vuoden 2014 loppuun saakka.
Vuoden aikana osastoon liittyi peräti 145 uutta jäsentä. Vuoden 2007 lopussa jäsenmäärä oli 315.
Vuosia 2008 ja 2009 sävytti globaali talouskriisi, jolla oli merkittäviä vaikutuksia Suomen talouteen
ja sitä kautta Itella-konserniin. Osastomme jäsenet kokivat työtahdin kiristymisen, ja huolimatta
HR-yksikön työhyvinvointipanostuksista pahoinvointi työpaikalla enentyi. Työnantajapuolen
heikennysesitykset työttömyysturvaan ja eläkkeisiin pystyttiin onneksi torjumaan.
Vuoden 2009 liittokokouksessa, jossa edustajamme olivat Pasi Hentunen, Jussi Hämäläinen ja Ossi
Lillomäki, jäsenmaksukattoesityksemme hylättiin äänestyksen jälkeen. Lena Lahti uusi paikkansa
liittohallituksessa. Liittovaltuustoon valittiin Pasi Hentunen, varalle Igor Pronin.
Osaston nettisivut uudistettiin kokonaan vuoden 2009 aikana, ja ne ovat luettavissa osoitteessa
www.infologi.org.
Vuoden 2009 jäsenkyselyyn vastasi 99 jäsentä (osallistumisprosentti n. 40). Kyselyyn vastanneista
85 prosenttia oli sitä mieltä, että ammattiosaston tärkein tehtävä on luottamushenkilötoiminta
työpaikoilla. Saman verran jäsenistä oli ollut tyytyväinen liiton toimintaan muutostilanteissa.
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Vuonna 2011 Itella-konsernissa aloitettiin kolmivuotinen 100 miljoonan euron säästöohjelma.
Syksyllä käytyjen yt-neuvotteluiden piirissä oli liki koko osastomme työssäkäyvä jäsenistö.
Neuvottelujen lopputuloksena osastomme jäsenten työsuhteita päättyi. Syksyllä päätettiin myös
Itella Asiakkuusmarkkinointi Oy:n toiminta lopettaa kokonaan. Silläkin oli vaikutusta jäsenistömme
asemaan ja työsuhteisiin.
Vuoden 2012 lopulla järjestettiin osaston 40-vuotisjuhlaristeily Tallinnaan. Matkalla oli
jäsentemme lisäksi mukana liiton toimiston edustus sekä muutaman muun osaston edustajia.

Aika kohottaa malja...

Vuoden 2013 aikana postialan mittava rakennemuutos jatkui. Konsernin johto julkaisi yritykselle
uuden vision ja strategiset tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen 2020 asti. Itellan tavoite oli olla
postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluiden markkinajohtaja Suomessa ja Venäjällä, jotka ovat
Itellan päämarkkinoita. Kuitenkin perinteisen postin lähetysmäärien huomattava väheneminen
tulisi työnantajan arvion mukaan vähentämään postialalta jopa 8000 työpaikkaa vuoteen 2020
mennessä.
Vuonna 2011 käynnistetty 100 miljoonan euron toiminnan tehostus- ja säästöohjelma jatkui.
Keväällä käytiin laajat yhteistoimintaneuvottelut konsernin eri hallintotehtävissä, minkä
seurauksena 147 työntekijää irtisanottiin.
Lisäksi säästöohjelmaan liittyen Itella allekirjoitti kumppanuussopimuksen IBM:n kanssa, minkä
myötä Itella ulkoisti ICT-toimintojaan ja yhteensä 123 työntekijää siirtyi IBM:n palvelukseen.
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Osana Itellan muutosohjelmaa Itella Information Oy muutti nimensä vuoden lopulla OpusCapita
Group Oy:ksi. Yritys oli toimiva osana Itellaa, omana alakonsernina.
Maahan saatiin syksyllä työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä sovittua työllisyys- ja kasvusopimus,
jonka tavoitteena oli talouden tervehdyttäminen mm. työllisyyttä lisäämällä ja yritysten kilpailukykyä parantamalla. Sopimuksen kestoksi sovittiin noin 3 vuotta. PAU ja työnantajaliitto PALTA
eivät kuitenkaan saaneet annettuun määräaikaan mennessä aikaan uutta työehtosopimusta, joten
postiala jäi ensimmäistä kertaa historiansa aikana keskitetyn sopimuksen ulkopuolelle.
PAU:n liittovaltuusto teki keväällä päätöksen vetäytyä pitkään valmistellusta kuljetusliittojen
yhdistymishankkeesta. Tämän päätöksen jälkeen myös Ilmailualan Unioni ja lopulta myös AKT
päätti vetäytyä hankkeesta. Kuljetusliitot ovat kuitenkin päättäneet jatkaa yhteistyötä esim.
työehtosopimusneuvottelujen aikana.
Kesäkuussa 2013 Helsingissä pidetyssä PAU ry:n liittokokouksessa osaston liittokokousedustajina
toimivat Pasi Hentunen, Oili Karvo ja Ossi Lillomäki. Kokous käsitteli myös tekemäämme esitystä
jäsenmaksukatosta, mikä äänestyksen jälkeen tälläkin kertaa hylättiin. Liittokokouksessa valittiin
liittohallituksen jäseneksi Lena Lahti ja liittovaltuustoon Oili Karvo, varalle Pasi Hentunen.
Lokakuun 2014 lopussa aikaansaadun neuvottelutuloksen pohjalta Posti- ja logistiikka-alan unioni
PAU ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry hyväksyivät uudet työehtosopimukset viestinvälitysja logistiikka-alalle sekä informaatiologistiikka-alalle. Sopimuskauden pituus oli yksi vuosi ja se
päättyi 31.10.2015. Palkankorotukset noudattivat työllisyys- ja kasvusopimuksen ultramaltillista
linjaa, joka oli 0,4 %. Lisäksi sovittiin sopimuskauden pituinen jatko muutosturvalle, jossa
tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanotulla työntekijällä on oikeus vähintään henkilökohtaisen
irtisanomisajan palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan.

Toimikunnan intensiivikokoustamista v.2014 Tallinnassa.
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Vuosi 2015 kului Postissa ja OpusCapitassa suurten muutosten keskellä, joilla oli vaikutuksia myös
jäsentemme asemaan. Yleisemmin työmarkkinoilla puhutti keväällä toimintansa aloittaneen maan
uuden hallituksen työmarkkinalinjaukset ja tavoite ns. yhteiskuntasopimuksen synnyttämiseksi,
minkä tavoitteena oli parantaa työn tuottavuutta ja maan kilpailukykyä enimmäkseen kurjistamalla työntekijän asemaa työmarkkinoilla.
Painostuskeinona työmarkkinajärjestöille hallitus ilmoitti tuovansa eduskunnan käsiteltäväksi
joukon työehtoihin heikennyksiä tuovia lakeja, mikäli työmarkkinaosapuolet eivät pääse sopimukseen riittävän tasoisista toimista, jotka parantaisivat työn tuottavuutta ja maan kilpailukykyä.
Nämä neuvottelut työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä keskeytyivät vuoden aikana useaan
otteeseen, ja viimeisin vuoden 2015 aikana tehty neuvotteluyritys päättyi joulukuun alussa EK:n
vetäydyttyä neuvottelupöydästä.
Joulukuussa raskaiden vaiheiden jälkeen päästiin PAUn ja PALTAn kesken sopimuksiin uusista
työehtosopimuksista. Viestinvälitys- ja logistiikka-alalla uusi sopimus oli voimassa 31.10.2016 asti
ja informaatiologistiikka-alan sopimus oli voimassa 31.1.2017 asti.
Palkankorotukset noudattivat tasoltaan työllisyys- ja kasvusopimuksen yleistä linjaa, ollen lähinnä
muodollisia. Merkittävin muutos aikaisempaan oli ns. muutosturvasopimuksen päättyminen.
Vastedes Postissa käytetään Uusi Polku -nimellä kulkevaa muutostilanteisiin tarkoitettua
tukiohjelmaa. OpusCapitan TES-neuvottelujen yhteydessä päästiin yhteisymmärrykseen, että
paikallisesti voidaan tapauskohtaisesti sopia henkilöstön tukemisesta muutostilanteissa.
Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen valtakunnallisen pääluottamushenkilön tehtävässä
jatkoi Ossi Lillomäki. OpusCapita Group Oy:ssä alkuvuonna pidetyssä pääluottamushenkilövaalissa
tehtävää valittiin jatkamaan Hannu Lahdenperä, varalle Oili Karvo.
Huhtikuun 2015 alussa pitkäaikainen pääluottamushenkilö ja PAU ry:n liittohallituksen jäsen Lena
Lahti siirtyi PAU ry:n taloudenhoitajan tehtävään. Lenan paikalle liittohallitukseen valittiin Ossi
Lillomäki.
OpusCapita Groupissa käytiin työsuojeluvaalit, joissa uudeksi työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Päivi
Holpainen. Posti Kiinteistöt Oy:ssä työsuojeluvaltuutetun tehtävässä jatkoi Kari Tanskanen.
Vuoden 2015 aikana osastoon liittyi 16 uutta jäsentä. Vuoden lopussa kokonaisjäsenmäärä oli 342.
Tammikuussa 2016 työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat monien vaiheiden jälkeen kilpailukykysopimuksen, minkä tavoitteena oli parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä
talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Työehtosopimusten voimassaoloa jatkettiin 12 kuukaudella eikä niihin tehty palkkoja tai muita kustannusvaikutteisia muutoksia.
Tämä kilpailukykysopimus oli todennäköisesti viimeinen Suomessa solmittu keskusjärjestötason
sopimus, kun Elinkeinoelämän keskusliitto muutti sääntöjänsä niin, ettei se enää tee keskitettyjä
työmarkkinaratkaisuja. Kilpailukykysopimuksen synnyttyä maan hallitus perui tekemänsä
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pakkolakiesitykset, joilla olisi puututtu suoraan palkansaajien taloudellisiin etuuksiin ja
työmarkkinajärjestöjen sopimusvapauteen.
Vuonna 2017 OpusCapitan pilkkominen osiin aloitettiin myymällä taloushallinnon palveluja
tuottava yksikkö norjalaiselle pääomasijoittajalle, joka jatkoi toimintaa Norian-nimen alla.
Posti-konserniin perustettiin Palvelukeskus (PPK), mihin siirtyi ICT:n, henkilöstöhallinnon,
myynti- ja asiointikanavan, talouden sekä hankinnan tukitoimintoja.
Postin hallintoneuvoston jäsen, kansanedustaja Satu Taavitsainen teki kesäkuun alussa
eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa tiedusteltiin omistajaohjauksesta vastaavalta
ministeriltä Postin suunnitelmista siirtää palvelukeskuksen 314 työpaikkaa Viroon vuoteen 2020
mennessä. Ministeri ei ollut tietoinen tämänkaltaisista suunnitelmista, ja myös Posti kiirehti
julkisuuteen antamassaan tiedotteessa kiistämään suunnitelmat. Syksyllä Palvelukeskuksen
Tallinnan-toimipiste aloitti toimintansa.
Kesäkuussa 2017 pidetyssä PAU ry:n XXV liittokokouksessa saavutimme tavoitteen säilyttää
paikkamme niin liittohallituksessa kuin liittovaltuustossa. Esitimme liittokokoukselle liiton
sääntöihin muutosta, joka mahdollistaisi jäsenmaksun euromääräisen ylärajan asettamisen.
Liittokokous hyväksyi sääntömuutoksen, ja syksyllä liittovaltuusto teki liiton vuoden 2018
talousarvion käsittelyn yhteydessä ensimmäistä kertaa päätöksen jäsenmaksun euromääräisestä
ylärajasta. Jäsenmaksun yläraja päätettiin asettaa sen verran korkeaksi, ettei sillä ollut toivottua
vaikutusta siihen mitä tällä muutoksella tavoittelimme.
PAU:n uudeksi liittohallituksen jäseneksi liittokokous valitsi Päivi Holpaisen. Liittokokous valitsi
myös uuden PAU:n liittovaltuuston, jonka jäsenenä toimi Oili Karvo, varalla Kari Tanskanen.
Vuonna 2018 OpusCapita Group Oy jaettiin kahteen yhtiöön OpusCapita Solutions Oy (BES) ja
Posti Messaging Oy (Mese). Syksyllä Posti-konsernissa käynnistettiin mittava organisaatiouudistus
ja siihen liittyvät YT-neuvottelut, muutoksia tulossa paljon ainakin johtotasolla.
SAK-laiset kuljetusalan ammattiliitot – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Posti- ja
logistiikka-alan unioni PAU ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Veturimiesten liitto VML ry ja
Rautatievirkamiesliitto RVL ry – perustivat Kuljetusliitot KL -nimisen järjestön.
Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää liittojen keskinäistä yhteistoimintaa sekä edunvalvonta- ja
sopimustoimintaa.
Vuoden 2019 ykköspuheenaihe PAU-kentällä oli työnantajan harrastaman ns. työehtoshoppailuilmiön voimistuminen. Erityisesti tämän takia TES-neuvottelut olivat vaikeat ja saivat myös paljon
julkisuutta. Osansa tästä saivat maan 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. Henkilöstön
vähentyminen vaikutti myös edunvalvontaorganisaation keventämiseen.
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Infosys-ulkoistus johti Posti-konsernin kirjoissa olevien ICT-ammattilaisten määrän merkittävään
vähentymiseen. Lisäksi yritimme ajaa C-palkkaliitteen piirissä olevien toimihenkilöiden ja oman
osastomme yhteistyötä. Olemme esittäneet esimerkiksi yhteisen työehtosopimuksen luomista
nykyisten TES:n pohjalta. Hanketta on osaston mielestä syytä jatkaa jo senkin vuoksi, että jäsenistö
suhtautuu hankkeeseen positiivisesti.
Vuoden 2019 dramaattisin postaalis-organisatorinen tapahtuma oli toimitusjohtaja Heikki Malisen
eroilmoitus lokakuun alussa.

Vuosi 2020 oli Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry:n 48. toimintavuosi. Vuoden aikana osaston
toiminta oli koronaviruspandemian takia vähemmän aktiivista kuin normaalioloissa.
Syyskuussa Teamsin välityksellä pidettyyn sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistui
kahdeksan osastomme jäsentä.
Koronapandemian takia vuonna 2020 järjestettiin vain yksi teatteriretki.

Osaston talous on pysynyt koko 50-vuotisen taipaleen vakaalla pohjalla, ja maksuvalmius on ollut
koko ajan hyvä, kiitos paljolti osaavien taloudenhoitajien. Vain muutamana vuonna on tehty
tappiollinen tulos.
Vuoden 2020 lopussa osaston kokonaisjäsenmäärä oli 237, joista töissä käyviä noin 90.

12

Osasto täyttää 50 vuotta
15.11.2022.

Jää koettavaksi, kuinka seuraavia tasakymmeniä juhlitaan.
Samoin jää nähtäväksi mikä on Posti-konsernin "kohtalo", jatketaanko 100-prosenttisesti valtioomisteisena, listaudutaanko pörssiin vai tuleeko fuusio isomman alan toimijan kanssa.
Silti työelämän edunvalvonta ei menetä merkitystään, vaan työtä riittää, ja siinä Posti- ja
logistiikka-alan asiantuntijat ry jatkaa edistyksellisenä keihäänkärkenä.
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Osaston puheenjohtajat 1972-2022

Osmo Vähäkainu, 1972-1975
Jorma Reinikainen, 1975
Marja-Liisa Viherä, 1975-1976
Hannu Tuominen, 1977-1978
Seppo Salomaa, 1979-1983
Jorma Silén, 1984-1986
Tapio Liikanen, 1987-1990
Anneli Rantala,1991-1997
Raimo Mahkonen,1998-2002
Pasi Hentunen, 2003-2018
Päivi Holpainen, 2019 -
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