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Tutkimus: Työpaikoille pääsi syntymään  
koronan aikana kehittymistyhjiö  
 
SAK:n työolobarometri kertoo, että korona-aikana kärsivät erityi-
sesti työntekijöiden kehittymismahdollisuudet.  
UUTINEN TYÖELÄMÄ TYÖOLOBAROMETRI TYÖELÄMÄN TUT 
– Pääsääntöisesti työelämän laatu on parantunut, mutta työnan-
tajalta saatu tuki kehittymismahdollisuuksissa romahti korona-
aikana, tiivistää SAK:n tutkimusasiantuntija Ari-Matti Näätänen.  
 

Kaksi vuotta sitten juuri ennen koronapandemian alkamista lähes 
kaksi kolmesta (65 %) SAK:n liittojen työssäkäyvästä vastaajasta 
arvioi, että työnantaja huolehtii hyvin kehittymismahdollisuuksista. 
Vastaava tilanne oli viime keväänä enää joka toisella (52 %). 
Myös työnantajan tarjoamaan koulutukseen osallistuneiden osuus 
laski peräti 20 prosenttiyksikköä 58 prosentista 38 prosenttiin.  

– Työnantajan tarjoaman koulutuksen väheneminen on huolestut-
tavaa. Iso osa oppimisesta tapahtuu työn kautta. Nykyinen työ-
elämä menee nopeasti eteenpäin, jolloin oppiminen edellyttää 
erillistä koulutuspanostusta työnantajalta. Pohjoismaisen hyvin-
vointivaltion tulevaisuus nojaa työn tuottavuuden kasvuun, jota 
voidaan vauhdittaa työntekijöiden osaamista parantamalla, Ari-

Matti Näätänen toteaa.  

Jaksaminen työelämässä huolestuttaa  

On erittäin huolestuttavaa, että SAK:n liittojen työssäkäyvistä 60 
vuotta täyttäneistä jäsenistä vain joka neljäs on varma, että pys-
tyy jatkamaan nykyisessä työssä nykyisellä tavalla kahden vuo-
den kuluttua.  

– Jos haluamme ihmisten jaksavan fyysisesti ja henkisesti ter-
veenä työuransa loppuun saakka, tarve työn huokoistamiselle 
työuran loppupäässä on ilmeinen. Vastaajista enemmistön mu-
kaan heidän työtään olisi mahdollista muokata siten, että työaikaa 
ja työmäärää voisi vähentää nykyisestä, Ari-Matti Näätänen sa-
noo.  

    
           Tapahtumia 2023 
 

• PAUn XVII Talvipäivät, 
Rovaniemi 1.- 2.4.2023 

 

    
      

  Osaston toimikunta 2022 
 
Puheenjohtaja Päivi Holpainen 
Vara-pj Kari Tanskanen 
Sihteeri Simo Parviainen 
Tiedotussihteeri Kari Tanskanen 
Järjestövastaava Hannu Lahdenperä 
Mirka Lehmus 

 
Varajäsenet  
Jaana Toivonen, kulttuuri- ja virkis-
tysvastaava 
Ossi Lillomäki 
     
Taloudenhoitaja Arja Sipilä 

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

 

    
 

https://www.sak.fi/aineistot/tyoelama
https://www.sak.fi/aineistot/tyoolobarometri
https://www.sak.fi/aineistot/tyoelaman-tutkimus
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SAK on laatinut ikääntyneiden työssä jaksamisen ja elämänlaa-
dun parantamiseksi konkreettisen työaika-avauksen. Se sisältää 
ehdotuksen osa-aikarahasta, jolla tuettaisiin 60- ja 61-vuotiaiden 
siirtymistä määräajaksi osa-aikatyöhön. 
 
– SAK:n työolobarometrin yli 60-vuotiaista vastaajista lähes kol-
me neljästä (73 %) haluaisi siirtyä ainakin joksikin aikaa lyhenne-
tylle työajalle. Useille se ei ole taloudellisesti mahdollista, vaikka 
tarve olisi sekä terveyden että työuran jatkumisen kannalta perus-
teltu. 

SAK:n ehdottamaa 50 prosentin kompensaatiota menetetystä 
palkasta aina 280 euroon asti tarvitaan, jotta myös pienipalkkaisil-
la olisi taloudellinen mahdollisuus osa-aikatyöhön työuran loppu-

päässä.   
 
                                    <Lähde: SAK> 

 

Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2023           
osaston jäsenille! 

 
  

    

 
 

                < tv. Osaston toimikunta ja luottamushenkilöt > 

 
Asiantuntijain  
'konserttiseteli' - 20 euroa 
 Koska suosittuihin kevyen musiikin kon-

sertteihin on vaikea varata useampia 
lippuja, niin osaston toimikunta tarjoaa 
ratkaisuna seuraavaa: 
Jäsen ostaa itselleen yhden lipun ja toi-
mittaa lipusta kopion tiedotussihteeri 
Kari Tanskaselle sekä ilmoittaa pankkiti-
linsä 'setelin' tilittämistä varten. Kari 
toimittaa tiedot keskitetysti taloudenhoi-
taja Arja Sipilälle maksatukseen. 'Seteli' 
ei koske avec-lippuja. Yhden kalenteri-
vuoden aikana osaston jäsen saa käyttää 
maksimissaan kolme 'seteliä' (yhteensä 
60 euroa).  
Myös se on mahdollista, että jäsen käyt-
tää kolme seteliä (60 e) yhteen kallishin-
taiseen konserttiin.  

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

Luottamushenkilöt: 
 
Pääluottamusmies 
Informaatiologistiikka-alan TES, 
Posti Messaging,  
Turun palkkahallinto 
Hannu Lahdenperä 
puh 0400 496 626 
 
Varapääluottamusmies 
Informaatiologistiikka-alan TES, 
Posti Messaging,  
Turun palkkahallinto 
Päivi Holpainen 
puh 040 507 4325 
 
Luottamusmies 
Palkkahallinto 
Mirka Lehmus 
Kärsämäentie 8 
20300 Turku 
puh 045 1380 651 
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    Osasto lahjoittaa SPR:n Ukraina-tukikeräykseen 200 euroa. 
 
 

 
 
 

Varaluottamusmies 
Palkkahallinto 
Jaana Toivonen 
Kärsämäentie 8 
20300 Turku 
puh 050 3646 464 
 
 
Luottamusmies 
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES,  

palkkaliite C, Posti Kiinteistöt Oy 

Kari Tanskanen 
Postintaival 7 A-talo 4.krs 
puh 040 828 6742 

 
    Työsuojeluvaltuutettu: 
 
Posti Messaging, Turun palkka-
hallinto, Posti ICT 
 
Työsuojeluvaltuutettu 
Päivi Holpainen 
puh 040 507 4325 
 

 

    

PAUn jäsenillä on käytössään nyt suuri 

joukko erilaisia etuja ja alennuksia am-

mattiliittojen 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 osoi-

te: https://www.facebook.com/jasenedut/.)  

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

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry on 
Posti Groupissa erityyppisissä asiantunti-
jatehtävissä työskentelevien ammattiosas-
to. 
 
Ammattiosasto on perustettu vuonna 
1972 ja on Posti- ja logistiikka-alan unioni 
PAU:n jäsenosasto. 

 
 

http://www.jasenedut.fi/
https://www.facebook.com/jasenedut/

