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PÄÄKIRJOITUS

Tässä lehdessä on osaston toimintakertomus ja -suunnitelma. 
Jarmo Pakkasen kirjoittamasta yleistä-osiosta saa kattavan kuva-
uksen tapahtumista, jotka osastonkin toimintaan vaikuttivat.

Aluetta myllää vuoropäivämalli, johon Espoossa on siirrytty, 
Helsingissä siirrytään ja Vantaalla tultaneen siirtymään niin sano-
tusti syksymmällä. Espoossa ei ennen vuoropäivään siirtymistä 
ollut osa-aikaisuutta niin paljon kuin Helsingissä ja Vantaalla nyt 
on, joten odotukset kokoaikaisuuden lisääntymisestä, kuten myös 
siitä, että työajat tasaantuvat viidelle työpäivälle, ovat kovat. 

Klaukkalan ja Kirkkonummen vuoropäivään siirtymisestä ei aika-
tauluja ole ja meneillään olevat muutosneuvottelut tiistai-torstai 
kevennyksestä saattavat tuoda ikäviä uutisia kyseisiin työpaikkoihin.

Vuoropäivässä, varsinkin esitöiden keskittämisen yhteydessä, 
reittien väkisinkin kasvaessa, edunvalvonta ei valitettavasti ole 
saanut esittämiään ideoita suunnittelijoille asti. Joku tai jokin 
tukkii järjen äänen kulkeutumisen tekemisen tasolle.

Reitit on suunniteltu entistä suuremmiksi kierroksiksi huomioi-
matta vaihtoehtoja, joissa mahdollisuuksien mukaan kuljettaisiin 
lähtöpaikan läheltä siten, että lähtöpaikassa olisi mahdollista 
pitää tauko asiallisissa tiloissa, vaihtaa ja huoltaa varusteita ja 
työvälineitä, arvioida loppupäivän sujumista ja lastata kyytiin lisää 
jaettavaa, jopa sellaista, joka on valmistunut vasta myöhemmin.

Työnantajan mielestä edunvalvonnan esitysten sivuuttamisesta 
ei hätäpäivää aiheutunut, koska nyt jo valmiiksi suunnitellut 
reitit halkaistaan kahtia ja työntekijöille osoitetaan kohta, josta 
tulisi palata lähtöpaikkaan pitämään taukoa. Hienoa, että työn-
antaja on ymmärtänyt tauon tärkeyden!

Huolimatta tauon pitämisen mahdollisista hankaluuksista, on 
tauotus vakavasti suositeltavaa. Pelkästä työntekijän joustami-
sesta johtuvista seurauksista kärsii vain työntekijä.

Lopuksi muistutus, että liitto ja osasto kumpikin, tukevat pal-
kansaajalehtien tilauksia. Lehtiedut Demokraatille ja Kansan 
Uutisille ovat 35 €. Muiden palkansaajalehtien lehtiedut ovat 
20 €. Edut koskevat myös nettilehtiä.

Tilausta tehdessäsi, ilmoita olevasi liiton ja Helsingin osaston 
jäsen, niin molemmat lehtiedut huomioidaan hinnassa. Tuet 
yhdessä laskevat vuosikertatilauksen hintaa huomattavasti.

Riitta Sievilä
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TYÖSUOJELUVAALIT Hymy oli her-
kässä, kun vihdoin 26.1. saatiin vii-
meisimmätkin työsuojeluvaalin äänet 
laskettua. Kuvassa vasemmalta pää-
luottamusmiehet Tero Mäntylä, Laura 
Meriläinen, Pertti Touhonen ja Piia 

Willberg, kuvasta puuttuvat Satu Ollikainen ja Riitta Sievilä. 

Tällä porukalla päätettiin vuoden 2021 lopulla, että hoi-
detaan kerralla kaikki edustamiemme alueiden vaalit, 
yhteensä viisi aluetta. Pohdintaa ja käänteitä vaalitoimi-
kunnalla riittikin ja toisinaan tuntui, että eivätkö nämä 
vaalit lopu ikinä.

Hommaa riitti vaalimateriaalin laatimisessa ja vääntä-
misessä työnantajan kanssa siitä, mitä ja millä kielillä 
materiaalia äänestäjille pitää lähettää. HKI POK keskustan 

LYHYET
JA NOPEAT

TIETOA JA TARINAA

LYHYESTI SIELTÄ

TÄÄLTÄ.

1.
2.

3. 1.

tekstit Riitta Sievilä ja Emmanuel John
kuvat Riitta Sievilä
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3.

2.

alueella piti ratkaista edunvalvontaraja henkilötasolla, 
koska jakelusta on siirtynyt työntekijöitä Postikeskukseen. 
Valitettavasti setvimistä syntyi myös siitä, miten ehdok-
kaat saivat vaalimainoksiaan esille eri alueilla.

Vaalit saatiin päätökseen ja Helsingin osaston edusta-
malle alueelle valituiksi tulivat varsinaiseksi työsuoje-
luvaltuutetuksi Seppo Airaksinen, 1. työsuojelun vara-
valtuutetuksi Sari Kolehmainen Espoon keskuksen jake-
lutoimipaikasta ja 2. varavaltuutetuksi Jaana Viitaniemi 
Kirkkonummen jakelutoimipaikasta. Onnittelut valituille!

SUUT MAKEIKSI Osaston toimikunta 
päätti, että nyt on aika tarjota jäsenil-
le kakkua. Onko se sitten koronakak-
kua vai muutoskakkua, selvinnee ajan 
kanssa siitä, mitä nimitystä herkusta 
aletaan käyttämään.

Jäsenet ovat jo kahden vuoden ajan työskennelleet sekä 
koronan että jatkuvien suurten muutosten aiheuttamien 
paineiden alla. Vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen 
jäsenille on takunnut ja rahaa osastolla on kertynyt 
käytettäväksi. Nyt laitetaan suut makeiksi, saataneen jo 
kokoontua yhteiseen pöytään taukohuoneeseen vaihta-
maan ajatuksia.

Toivomuksena on, että työpaikkojen luottamusmiehet, 
työsuojeluasiamiehet tai muutoin järjestelyhenkiset työn-
tekijät ottavat tarjoilun hoitaakseen ja laskuttavat osas-
toa. Päätoimiset edunvalvojat ja osaston toimijat auttavat 
mahdollisuuksiensa mukaan ja tulevat vaikka paikan 
päälle laskua maksamaan.

Työpaikoilla jäsenet keskenään voivat päättää, onko tar-
jottava täytekakkua vai esimerkiksi erilliset suolaiset tai 
makeat leivonnaiset.

NEW YEAR WISHES FOR COLLEAGUES 
The coronavirus crisis has hit many 
workers very hard. Some have been 
laid off or their work hours have been 
reduced, while some have become 
self-employed. This was greatly pro-

nounced from 2020 to 2021. Undoubtedly, the pandemic 
has affected everyone’s work, however, the low-wage 
workers have been hit the hardest. 

The pressure to work longer hours, fill in for shortages and 
overperform makes it feel like the employees are the ones 

to blame for all the challenges, although the problem is 
that there is too much work and not enough workers. 

Most of the companies seem unable to hire adequate 
workers due to the aftermath of the pandemic. There is 
a severe shortage of workers in countries all over the 
world. At the same time, employers are furloughing staff 
or creating part-time and gig-work, which creates uncer-
tainties and fear among employees. This is unfortunate as 
workplace should feel like a second home to an employee.

Social, financial, and psychological stress during these 
times create great challenges for workers. Maintaining 
a social life, as well as taking time to relax, exercise or 
meditate might help to reduce the stress. Also, employers 
must understand the current situation and offer solutions 
that motivate and encourage the employees. 

Dear colleagues, now it is time to look back on the 
moments of triumphs and appreciate those who made 
them possible. Most importantly, let’s make this year bet-
ter than the last. May the year 2022 be filled with success, 
fun and laughter.

Wishing you a Happy New Year 2022

Palkat alkaen 1.2.2022 Palkankoro-
tus 0.6 % tuli voimaan helmikuun 
alusta. Korotusta pienensi kikyjen 
poistosta aiheutunut kustannus-
vaikutus 1,4 %. Tarkista taulukosta 
palkkasi kokemusvuosien, työsken-

telypaikkakunnan ja perus- tai ammattitehtävän mukai-
sesti. Korotus kohdentuu myös sovittuun palkanosaan 
ja moduuleihin. Jos ilmenee kysyttävää, ole yhteydessä 
edunvalvontaan.

4.
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Menneestä vuodesta voi lukea enemmän 
tässä lehdessä olevasta toimintakertomuk-
sesta, mutta muutama sana tässäkin kohdin 
on paikallaan. 

Mennyt vuosi, kuten sitä edeltäväkin, oli hyvin haasteelli-
nen kaikin tavoin koronapandemian vuoksi. 2021 keväällä 
alkoi jo näyttää siltä, että pandemia saattaisi jopa laantua, 
mutta kuten kaikki hyvin tiedämme, ennusmerkit eivät 
pitäneet paikkaansa. Loppuvuodesta oltiinkin pandemian 
suhteen lukemissa, joita ei ollut aikaisemmin edes koettu. 

Koronasta johtuen monia asioita on jouduttu opettele-
maan tekemään uusin tavoin. Kokouksia ja muita tapaa-
misia on järjestetty kokonaan etänä tai hybridimuodossa. 
Joissakin väleissä on päästy kokoontumaan myös livenä, 
huomioiden pandemiaan liittyvät toimenpiteet.  

Vuoden 2021 isoin asia osaston kannalta oli osaston 
tilojen myynti. Tilat olivat olleet jo pidemmän aikaa tyhjä-
käynnillä. Toimikunta kokoontui noin kerran kuukaudessa 
eikä muuta toimintaa juurikaan ollut. Kuitenkin tilasta 
maksettiin kuukausittain liki 700 € vastiketta. Myynnin 
puoltamisen kannalta oli otettava huomioon koko raken-
nuksen ikä ja siitä tulevaisuudessa aiheutuvat korjaus-
kustannukset sekä myös osaston tilojen kunnostamiseen 
jatkossa menevien varojen suuruus.   

Myynnistä saadut varat on sijoitettu ja voidaan todeta, 
että vaikka tällä hetkellä sijoitustoiminnan tuotot kaikki-
nensa ovat alhaisia, voidaan tuotoilla kustantaa osaston 
nykyisin käyttämien tilojen vuokrat.

Koneellistuminen keventää työtä, vai keventääkö?

Postialan syvä murros jatkuu, mikä vaikuttaa hyvin 

M

MUUTTUVA 

PUHEENJOHTAJALTA

MAAILMA
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SATU OLLIKAINEN

oleellisesti postityön tekemiseen. 
Digiloikka alkaa olemaan kaikkialla 
niin suuri, että pienin ei enää tahdo 
pysyä perässä. Työn koneellistues-
sa, robotiikan yhteydessä puhutaan 
yleensä työn keventämisestä, mutta 
meillä koneellistuminen aiheuttaa 
päinvastaisen reaktion. 

Manuaalisen esityön poistuessa, jäl-
jelle jää varsinainen fyysinen työ, 
jakelureitin kulkeminen. Ihmiskehoa 
ei ole suunniteltu siten, että se 
pystyisi tekemään vuosikymmenien 
ajan yhtä ja samaa fyysistä työtä, 
jota postinjakelu on, kokopäivätyönä. 
Tämä taasen johtaa selvästi siihen, 
että työn tekeminen osa-aikaistuu 
auttamatta, jotta sitä oikeasti voi-
daan tehdä, ellei työnantaja aidosti 
ymmärrä tilannetta ja suunnittele 
työtä siten, että fyysisyyden lisäksi 
työstä löytyy myös muuta keveäm-
pää ja monipuolisempaa tekemistä. 

Yritystä kyllä on ja mahdollisuuk-
sia postikonsernista löytyy, mutta 
kuinka hyvin osaamme puolin ja 
toisin suunnitella ja mahdollistaa 
asianmukaisia työntekoon kannus-
tavia vaihtoehtoja. Kuinka valmiita 
työntekijät ovat kokeilemaan erilai-
sia ratkaisuja.

Suunnan muutos – luotettava, arvos-
tava ja edistyksellinen

Eräässä tilaisuudessa tänä vuonna 
kuulin valtio-omistajan äänestä, että 
kukaan ei halua uudelleen saman-
laista tilannetta kuin vuonna 2019. 
Vaikka elämme jo vuotta 2022, ovat 
vuoden 2019 tapahtumat vielä hyvin 
tuoreessa muistissa monella taholla. 
Tämä viesti vahvistaa uskoa siihen, 
että Postin hallituksen ja Postin joh-
don nykyinen hyvä linja henkilöstö-
politiikan suhteen on valittu ja sen 
halutaan säilyvän. 

On kuitenkin hyvä tiedostaa ja huo-
mata, että muutokset eivät tapahdu 

eivätkä näy yhdessä yössä. Näkyvien 
muutosten aikaan saamiseen tarvi-
taan vuosien työ, varsinkin kun asiat 
ja kokemukset pysyvät muistissa pit-
kään, eikä selvää signaalia ja näyttöä 
tulevasta paremmasta ole, etenkään 
työntekijätasolla. 

Luotettava, arvostava ja edistyksel-
linen ovat hienoja sanoja, mutta ne 
ovat vain mustetta paperilla aina 
siihen asti, kunnes joka ikinen yhtiön 
työntekijä tietää, mitä nämä kolme 
sanaa merkitsevät yhtiöllemme ja 
näkee, että työnantajan toiminta on 
luotettavaa ja arvostavaa ja yhtiö 
toimii edistyksellisesti. 

Suunta on muutettu ja purjeet nos-
tettu. Nyt kaipaamme vielä kunnon 
tuulia, jotta pääsemme eteenpäin.

Kuinka hyvin 
osaamme puolin 
ja toisin suunni-
tella ja mahdol-
listaa asianmu-
kaisia työntekoon 
kannustavia
vaihtoehtoja?
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Uosi on kulunut edellisestä kirjoituksesta ja 
yhä korona meitä kurittaa niin työ- kuin sivii-
lielämässäkin. Työpaikoilla korona pääsi vuo-
denvaihteen jälkeen valitettavan pahasti leviä-

mään ja alueella tartunnan saaneita oli viikoittain useita 
kymmeniä, mikä kuormitti henkilöstöä hurjasti. Toki nyt 
näyttää jo paremmalta ja voisi kuvitella, että koronasta 
päästäisiin eroon. 

Selvityksiä ja arviointeja

Työrintamalla pandemia on vaikuttanut siten, että liik-
kuminen alueella on ollut rajoitettua ja esimerkiksi 
työpaikkaselvityksiä pystyttiin tekemään ainoastaan yksi. 
Kirkkonummen jakelussa kokeiltiin yhdessä työterveys-
huollon kanssa digitaalista selvitystä eli uutta tekniikkaa 
hyödyntäen osittain etänä tehtävä selvitys työpaikan työ-
oloista. Kokeilu onnistui hyvin.

Työpaikkaselvityksiä on nyt alueella rästissä ja ne on tar-
koitus saada tehtyä kuluvana vuonna. Riskienarviointeja 
tehtiin syksyllä useissa paikoissa, mutta muutama jäi vielä 
tämä vuoden puolelle tehtäväksi.

Henkinen kuormitus

Alueella on tapahtunut ja tulee vastaisuudessakin tapah-
tumaan isoja muutoksia työmenetelmiin. Tämä on vali-

tettavasti näkynyt henkilöstön jaksamisessa. Fyysisen 
kuormituksen lisäksi tämä on näkynyt myös henkisen 
kuormituksen lisääntymisenä. Pitkien jakelureittien ras-
kaus sekä epävarmuus työpaikasta ja työsuhteesta ovat 
alueella näkyneet selkeästi. 

Jakelusta on kuluneen vuoden aikana kiihtyvällä tahdilla 
lähtenyt kokenutta työntekijäkaartia, osa muihin tehtäviin 
Postissa ja osa kokonaan toisille aloille. En kyllä ihmettele 
yhtään, työpäivät ovat pitkiä ja raskaita eikä tulevaisuus 
näytä tällä alalla ruusuiselta. 

Jakelussa oli aikoinaan ikäohjelma, joka on nykyään ole-
massa vain korulauseissa. Ennen tästäkin työstä saattoi 
päästä terveenä eläkkeelle, nykyisillä reiteillä se on todel-
la harvinaista! Tähän toivoisinkin työnantajan reagoivan, 
mutta nykyisellä menolla se jää haaveeksi. Näyttää siltä, 
että postinjakajan työ on tulevaisuudessa todellakin vain 
pelkkää postin jakamista, kun esityöt keskitetään  posti-
keskuksiin. 

Yhteisöllisyyttä ei tule vähätellä

Pahoin pelkään, että henkilöstön siirtyminen jakelusta 
pois vain kiihtyy. Itsekin yli 30 vuotta Postissa olleena ja 
parempiakin aikoja yrityksessä nähneenä tämä nykymeno 
hirvittää. 

HAASTEITA RIITTÄÄ
VAIKKA KEVÄTTÄ KOHTI MENNÄÄN

V
TYÖSUOJELUVALTUUTETULTA
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Työ yksipuolistuu 
ja yksinäistyy ja 
työyhteisön tuki 
häviää. 

Yksi tärkeä asia, joka monelle on ollut 
syy olla tällä alalla, on työyhteisölli-
syys ja tutut työkaverit. Nykyisissä 
jakelunlähtöpisteissä yhteisöllisyys 
on hyvin minimaalista, työkaverit 
vaihtuvat koko ajan ja yhteistä aikaa 
työkavereiden kesken on todella 
vähän, jos lainkaan. Työ yksipuolis-
tuu ja yksinäistyy ja työyhteisön tuki 
häviää. Tämäkin pitäisi työnantajan 
huomioida muutoksia tehdessä. 

Alasta on hyvää vauhtia tulossa läpi-
kulkutyöpaikka, josta kärsivät kaik-
ki. Jatkuva perehdytysrumba, heikko 
laatu ja todella vaikea työvoiman 
saatavuus aiheuttavat työntekijöille 
sekä fyysistä että henkistä kuormi-
tusta, mikä taas niin sanotusti alen-
taa kynnystä nostaa kytkintä.

Työsuojelun uusi kausi on kaksi vuotta

Työsuojeluvaltuutettujen kausi päät-
tyi ja vaaleilla valittiin valtakuntaan 
uudet valtuutetut ja varavaltuutetut. 
Alueellamme tulin valituksi työsuo-
jeluvaltuutetun tehtävään. 1. vara-
työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Sari 
Kolehmainen Espoon keskuksen 
jakelutoimipaikasta ja 2. varatyösuo-
jeluvaltuutetuksi Jaana Viitaniemi 

Kirkkonummen jakelutoimipaikas-
ta. Työsuojeluasiamiesvaalit tullaan 
käymään kevään kuluessa.

Lopuksi muistutan, että käyttäkää-
hän työnantajan meille tarjoamaa 
Epassia, joka on ikään kuin 200 € 
palkan päälle. Sitä voi käyttää todella 
laajasti ympäri Suomea, vaikka elo-
kuviin, konsertteihin, urheilutapahtu-
miin, hierontaan, matkoihin ja myös 
työmatkoihin. 

Seppo Airaksinen
piirros Tuomo Heinävaara
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äsenistömme työoloihin vai-
kuttivat ennen muuta kaksi 
poliittisin päätöksin luotua 
taustatekijää - voimassa 

oleva postilaki sekä Medialiiton ja 
Teollisuusliiton solmima, kustannuk-
siltaan Paltan ja PAUn välistä työeh-
tosopimusta halvempi työehtosopi-
mus. Toki postimäärien asteittaisella 
vähenemisellä on vaikutuksensa sii-
hen, miten työ järjestetään tehtäväk-
si, mutta teknologiselle muutokselle 
emme voi mitään. Sitä vastoin puo-
lue- ja järjestöpoliittiseen päätöksen-
tekoon perustuvat postitoiminnan 
taustaehdot voisivat olla sellaisia, 
etteivät ne ainakaan jouduttaisi pos-
titoiminnan ja postityön alasajoa.

Kun nykyinen postilaki sallii lähes 
kenen tahansa tulla harjoittamaan 
postialan toimintaa asettamatta toi-
minnalle juuri minkäänlaisia alu-
eellisia tai jakelutiheyttä koskevia 
vaatimuksia ja kun tällainen yritys 
voi Medialiittoon järjestäytyessään 
soveltaa henkilöstöönsä rutkasti 
henkilöstökuluja vähentävää työeh-
tosopimusta, on Postikin joutunut 
etsimään omassa tekemisessään 
säästökeinoja. Tämä on johtanut 
Postissa paitsi halpa-TESsin suoraan 

käyttöön vuokratyöfirmojen kaut-
ta, kuten SOL Logistiikkapalvelut ja 
Mailia, myös paikoin ala-arvoiseen 
henkilöstöpolitiikkaan, jonka kohtee-
na ovat olleet yhtä lailla omat kuin 
vuokratyöntekijätkin.   

Ensisijaisiksi säästökohteiksi on kek-
sitty sisätyö ja koneellinen lajittelu, 
joista saatavien säästöjen nimissä 
on voimakkaasti jatkettu jakelutyön 
ja esityön erottamista toisistaan. 
Samalla on rikottu vanha ja toimiva 
laadukkaan työn työkalu eli riistetty 
jakajalta tieto jakelureitin asukkais-
ta ja yrityspostinsaajista. Jakelutyön 
ja esityön erottamisesta Posti on 
saanut myös yhden verukkeen lisää 
lähes jatkuvilta tuntuville yhteistoi-
mintaneuvotteluille, joissa Posti on 
hakenut lähinnä osa-aikaistuksia. 

Talouden kohentuessa koronan jäljil-
tä ja työmarkkinoiden vetäessä, Posti 
oli massiivisten rekrytointiongelmien 
edessä. Jakelutyön muutos fyysisesti 
yhä kuormittavammaksi, sosiaalisen 
elämän tappavat iltapainotteiset työ-
ajat ja tragikoomiseksi koettu pakot-
taminen taiteiluun usean erillisen 
jakelukimpun kanssa yhdistettynä 
lisääntyvään osa-aikaisuuteen joh-

TOIMINTAKERTOMUS
2021
J KOKOONTUMIS-

RAJOITUSTEN

TOINEN VUOSI

Säästöjen nimissä on 
voimakkaasti jatkettu 
jakelutyön ja esityön 
erottamista toisistaan.
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tivat  siihen, että jakeluun ei enää 
saada väkeä työmarkkinoiden tarjo-
tessa muitakin vaihtoehtoja. Nekin 
harvat, jotka tulevat, yleensä myös 
pian lähtevät.  

Huoli postialan työpaikoista, sovel-
lettavista työehdoista ja näistä seu-
raavasta postialan synkeästä tulevai-

suudesta ei ole jäänyt noteeraamatta 
PAUn järjestökentässä eikä myös-
kään omassa osastossamme. 

Helsingin osasto hyväksyi vuosiko-
kouksessaan 2021 kannanoton, jossa 
olimme huolissamme postialan ja 
postityöntekijöiden tulevaisuudes-
ta osa-aikaistumisen, suuren vaih-
tuvuuden, laadun heikkenemisen 
ja postipalveluihin liitetyn luotta-
muksen romahtamisen kierteestä. 
Varsin samansisältöinen oli liittoko-
kouksen 13.8. hyväksymä lausuma, 
jossa vaadittiin Postin johdolta hyvää 
henkilöstöpolitiikkaa ja aitoa vuo-
ropuhelua henkilöstön kanssa. Myös 
liittokokouksen lausumassa pelättiin 
huonosta johtamisesta ja henkilös-
tön pahoinvoinnista johtuvan syök-
sykierteen seurauksia; ”...alan työpai-
kat säilyvät vain siinä tapauksessa, 
että postin lähettäjä- ja vastaanottaja-

asiakkaat voivat luottaa postipalvelui-
den laatuun. Kansainväliset esimerkit 
osoittavat sen, että postipalveluiden 
epäluotettavuus romahduttaa niiden 
käyttämisen.”

Työehtoshoppailusta ja sen mahdol-
listavista tekijöistä PAUn edustajat 
eivät liioin ole vaienneet. Tästä saa-

tiin viimeksi osoitus 18.11. SAK:n 
edustajiston kokouksessa, jossa 
PAUn edustajat Filip Djordjevic ja 
Leo Harra käyttivät väkevät puheen-
vuorot yhtenäisemmän palkansaaja-
liikkeen puolesta. Djordjevic ei epä-
röinyt kohdistaa sanojaan suoraan 
Teollisuusliitolle vaatiessaan, että 
”jokainen liitto lopettaa sellaisten 
työehtosopimusten tekemisen, jotka 
ovat heikompia kuin alan yleissitova 
sopimus”.

Jotain Postin johdossa tunnutaan kui-
tenkin opitun. Vaikka työmarkkina-
neuvottelut vaikuttavat tänä vuonna 
erityisen kitkaisilta työnantajapuolen 
vaikeutettua tai lopetettua liittota-
soisen sopimisen isoilta vientisekto-
rin aloilta, kuten teknologia- ja met-
säteollisuus, syntyi PAUn ja Paltan 
välinen sopimus jo kesällä. Ilmeisesti 
syksyn 2019 lakon seuraukset asia-

kasmenetyksineen ja Postin joh-
don toteama taistelutahtomme ja 
-kykymme vaikuttivat siihen, että 
palattiin normaaliin neuvottelukäy-
täntöön, jossa neuvottelujen pohjana 
on olemassa oleva työehtosopimus. 
Osansa neuvottelujen jouhevaan 
etenemiseen saattoi olla myös uutta 
postilakia valmistelleen valtiosih-
teerityöryhmän ohjeistuksella, jossa 
Postia opastettiin käymään hyvässä 
yhteistyössä neuvotteluja siitä, kuin-
ka uuden postilain keskiössä oleva 
siirtymä kolmipäiväiseen jakeluun 
toteutetaan.

1.11.2021 voimaan tullut TES yllättää 
lähinnä kestollaan -  nelivuotista työ-
ehtosopimusta, josta viimeinen vuosi 
on niin kutsuttu optiovuosi, ei muis-
teta ainakaan tältä vuosituhannelta. 
Pitkä sopimus oli PAUn tahtotila ja 
tämän taustalla halu suojata ole-
massa olevat työehdot niin pitkäksi 
aikaa kuin mahdollista tilanteessa, 
jossa uhkana vaanii Teollisuusliiton 
ja Medialiiton kustannusvaikutuksil-
taan noin 30 % työnantajalle edulli-
sempi sopimus. 

Tekstikirjauksiin ei tullut juurikaan 
muutoksia ja vaikka joitakin lisiä, 
joita ei sovitusti maksettu edellisen 
TES-kauden aikana, taas maksetaan-
kin, on työnantaja ilmoittanut, että 
esimerkiksi urakointikorvausta se ei 
tule jatkossa käyttämään. 

Palkankorotus on sidottu Kemian 
teollisuuden korotuksiin, jotka tätä 
kirjoitettaessa eivät vielä ole tiedos-
sa. Palkankorotuksia odotellessa on 
kuitenkin syytä muistaa, että ensim-
mäistä korotusta pienentää kilpailu-
kykysopimuksen mukaisten kiky-tun-
tien poistumisen kustannusvaikutus, 
joka on 1.4 %.

Uuden työehtosopimuksen suurin 
mielenkiinto onkin sen liitteissä, 
jakelumalleissa. Niissä on hahmo-
teltu tulevaisuuden tapaa järjestää 
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Kokous sujui 
sopuisasti eivätkä 
henkilövalinnat-
kaan nostattaneet 
suuria tunteita, 
äänestyksiä ei 
tarvittu.

Osaston puheenjohta-
ja Satu Ollikainen sai 
liiton kultaisen ansio-
merkin liittokokouk-
sessa.

postinjakelu, kun lainsäätäjä edel-
lyttää uuden postilain myötä sen 
tapahtuvan enää kolmesti viikos-
sa. Näihin malleihin on työnantaja 
sitoutunut, mutta kysymyksiä nostaa 
se, että ei ole tarkasti sovittu, missä 
mitäkin mallia sovelletaan ja kuin-
ka kauan. Näyttää kuitenkin siltä, 
että osastomme toiminta-alueella 
hallitsevan jakelumallin muodostaisi 
vuoropäivämalli, ainakin Espoo jo 
nyt ja Helsinki kaavaillusti alkaen 
huhtikuusta 2022. Tämä mahdollis-
taisi kokoaikaisten työpaikkojen säi-
lymisen ja tätä myös ehdotimme 
ratkaisuksi viime vuosikokouksen 
kannanotossamme katkaisemaan 
osa-aikaistumisen mukanaan tuo-
man postipalvelujen rapautumisen 
ja työtätekevän köyhälistön kasvun 
kuolemanspiraalin.

PAUn liittokokous oli koolla neljän 
vuoden tauon jälkeen, joskin koro-
nataudin ties monennetko aallot 
asettivat kokouksen läpiviennille 
omat haasteensa. Helsingin osas-
tolla oli kokouksessa 11 edustajaa. 
Osastomme puheenjohtaja Satu 
Ollikainen osallistui kokoukseen liit-
tohallituksen jäsenenä. Kokous oli 
määrä pitää jo kesäkuussa, mutta 
tautitilanteen ollessa tuolloin vai-
kea, kokous avattiin, keskeytettiin 
ja sitä jatkettiin elokuussa. Kokous 
sujui sopuisasti eivätkä henkilöva-
linnatkaan nostattaneet suuria tun-
teita, äänestyksiä ei tarvittu. Liiton 
puheenjohtajaksi valittiin ilman vas-
taehdokkaita Heidi Nieminen. Satu 
Ollikainen jatkaa liittohallituksessa, 
joka liittokokouksen jälkeen valitsi 
hänet PAUn ensimmäiseksi varapu-
heenjohtajaksi. Liittovaltuuston jäse-
nistö vaihtui melko lailla ja osas-
tomme lisäsi edustustaan yhdestä 
kolmeen ollen nyt; Seppo Airaksinen, 
Jarmo Pakkanen ja Riitta Sievilä. 

Vuoden aikana PAU on tehnyt edun-
valvontatyötä myös oikeussalissa. 
Oikeusjuttuja on voitettu erityisesti 

mainosjakajia koskevissa jutuissa ja 
jakajille on saatu mittavia korva-
uksia, joiden arvo on kymmenissä 
tuhansissa. Oikeuden tulkinta on 
toistuvasti ollut, että mainosjaka-
jille olisi kuulunut maksaa PAUn 
ja Paltan välisen viestinvälitys- ja 
logistiikka-alan työehtosopimuk-
sen mukaista palkkaa eikä Suomen 
Mainosjakajien Etujärjestön SME:n ja 
Suoramainonnan ja Kaupunkilehtien 
Erillisjakelun yhdistyksen SKE:n väli-
sen sopimuksen mukaista, huomat-
tavasti pienempää korvausta. Näin 
siksi, että SME:n ei katsota olevan 
aito työntekijäpuolen etujärjestö 
eikä sen tekemät sopimukset siten 
päteviä. 

Merkittävä voitto oli myös 
Korkeimman oikeuden ratkaisu, jossa 
Tampereen raskaan postin työnteki-
jöillä yli kaksikymmentä vuotta jat-
kunut taukokäytäntö ylimääräisine 
taukoaikoineen katsottiin työsuhteen 
ehdon veroiseksi vakiintuneeksi käy-
tännöksi, jota ei olisi saanut yksipuo-
lisesti työnantajan toimesta poistaa.  

Vaikka näillä oikeusvoitoilla ei ole-
kaan välitöntä merkitystä osastom-
me jäsenten arkeen, eivät ne ole 
merkityksettömiä. Parhaimmillaan 
ne linjaavat työnantajan ratkaisuja 
samankaltaisissa tilanteissa ja hil-
litsevät työnantajan mainosjakajiin 
kohdistamaa palkkariistoa, jolloin 
myös kilpailu mainosjakeluissa olisi 
kustannuslähtökohdiltaan reilumpaa.

Liiton toimistossa työsuojelullisia asi-
oita hoitanut työympäristöasiantuntija 
Ida Nummelin siirtyi STTK:n sosiaa-
li- ja terveyspoliittiseksi asiantuntijaksi. 
Nummelinin tilalle ei palkattu uutta 
työntekijää ja näin ollen hänen vas-
tuullaan olleet työt jäivät pääasiassa 
lakimies Veera Kekäleen ja liittosihteeri 
Jussi Saarikedon tehtäviksi. 

Toimintavuoden kuvauksessa ei voi 
välttyä sivuamasta koronan vaiku-
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tuksia. Paitsi että se on sairastuttanut jäsenistöämme, on 
se myös perunut, lykännyt, vaikeuttanut, toiminut hyvänä 
tekosyynä ja ehkä joskus armahtanut ja antanut lisäai-
kaa. Suunnitellut talvipäivät Seinäjoella se ensin lykkäsi 
huhtikuulle, sitten perui kokonaan. Koronaan vedoten 
Posti kielsi PAUn toimitsijoita tulemasta jopa Postin kiin-
teistöjen ulkotiloihin ja tällä tavoin vaikeutti erityisesti 
vuokratyöntekijöihin ja alihankintayritysten työntekijöi-
hin kohdistuvaa jäsenkampanjointia. Osaston toimintaan-
kin korona on vaikuttanut hidastaen, takuten ja siirtäen, 
mutta ei ole toimintaa kokonaan estänyt - tärkeimmät 
kokoukset on voitu viedä läpi ja koronasuvannoissa on 
voitu kokoontua ja retkeilläkin. 

Kokous- ja koulutustoiminta

Vuonna 2021 osaston toimikunta kokoontui 10 kertaa. Yksi 
kokous pidettiin sähköpostikokouksena, muut hybridinä, eli 
kokouksiin pystyi osallistumaan etäyhteyksillä. Kokouksiin 
kutsuttiin työsuojeluvaltuutettu Seppo Airaksinen. Ennen 
liittokokousta elokuun toimikunnan kokoukseen, jossa 
käsiteltiin liittokokoukseen liittyviä asioita, kutsuttiin liit-
tokokousedustajat Linda Lundström ja Jaana Lappalainen. 
He osallistuivat kokoukseen etäyhteyksillä. Toimikunnan 
kokouksiin ei kutsuttu tänäkään vuonna muita ulkopuoli-
sia henkilöitä koronapandemian vuoksi.

Osaston myytyä tilansa Siltasaarenkadulta, siirryttiin toi-
mikunnan kokouksia kesän jälkeen pitämään ammattiliiton 
omissa tiloissa Hakaniemessä John Stenbergin ranta 6:ssa. 

Toimikunnan kokoukset noudattavat pääsääntöisesti 
vakiintunutta esityslistaa, johon kuuluvat talousasiat, 
ajankohtaiskatsaukset, kokousselvitykset Postiin, liiton 
toimintaan tai yleisesti työelämään liittyvistä kokouksista, 
työsuojelu- ja edunvalvonta-asiat, järjestö- ja koulutus-
asiat sekä tiedotustoiminta. 2021 vuoden kokouksissa 
käsiteltiin myös liittokokoukseen liittyviä aloitteita ja 
henkilövalintoja.
PAUn liittokokous pidettiin elokuussa ja kokous-
edustajiksi valittiin toimikunnan jäsenet pois lukien 
Tuomo Heinävaara. Lisäksi kokousedustajiksi valittiin 

Työsuojeluvaltuutettu Seppo Airaksinen, 
He r t ton iemen 

l u o t t a -

musmies Linda Lundström ja Myyrmäen luottamusmies 
Jaana Lappalainen.

Vuosikokous pidettiin Kuljetusliittojen Hakaniemi-salissa 
20.3.2021 Koronapandemian ja kokoontumisrajoitus-
ten takia kokoukseen pystyi osallistumaan myös etäyh-
teyksin. Ajankohtaiskatsauksen piti Juha Pöyry Teams-
sovelluksen välityksellä. Kutsuvieraita kokoukseen ei 
kutsuttu. Poikkeusolojen kokoukseen osallistui 23 äänioi-
keutettua osaston jäsentä, joista 14 henkilöä etäyhteyk-
sin. Kokouksessa ei tarjottu ruokaa, mutta kokoukseen 
osallistujille annettiin S-ryhmän 20 € lahjakortti omaeh-
toista ruokailua varten.  

Osaston puheenjohtajaksi valittiin Satu Ollikainen. 
Toimikuntaan ehdokkaiksi asettautuivat Tuomo 
Heinävaara, Rasmus Ivovaara, Olli Matilainen, Jarmo 
Pakkanen, Pertti Pohjanvuori, Juhani Rajala, Riitta Sievilä, 
Jaana Viitaniemi sekä Timo Väisänen. Ehdokkaiden mää-
rän ollessa näin pieni, jatkoi kokous toimikunnan koon 
pitämistä kuutena varsinaisena ja kolmena varajäse-
nenä. Vaaleja ei tarvinnut suorittaa, koska Heinävaara, 
Matilainen ja Sievilä ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi 
varajäseniksi. Heidän kohdallansa suoritettiin varajä-
senten järjestyksen selvittämiseksi arvonta. 1. varajäse-
neksi arvonnassa tuli Riitta Sievilä, 2. varajäseneksi Olli 
Matilainen ja 3. varajäseneksi Tuomo Heinävaara.     

Uuden toimintakauden alettua osaston varapuheen-
johtajaksi valittiin Jarmo Pakkanen, sihteeriksi Rasmus 
Ivovaara, varasihteeriksi Riitta Sievilä, taloudenhoitajaksi 
Jarmo Pakkanen, jäsenasioiden hoitajaksi Timo Väisänen, 
tiedottajaksi Riitta Sievilä sekä tositetarkastajiksi Pertti 
Pohjanvuori ja Jaana Viitaniemi. 

Lokakuussa järjestettiin jäsenkokous, jossa aiheena oli 
osa-aikaisuuteen liittyvät asiat. Puhujina olivat Postin 
muutosyksiköstä Jenni Ailio, työttömyysturvasta työttö-
myyskassan Heidi Mäkinen sekä osa-aikaisuuteen liitty-
vistä työehtoasioista PAUn liittosihteeri Jussi Saariketo. 
Paikalla oli harmittavan vähän jäseniä, 14, vaikka osaston 
alueella on osa-aikaistettu paljon henkilöstöä ja aihe 
puhututtaa työpaikoilla. Osaston ja päätoimisten edun-
valvojien toimesta luottamusmiehille järjestettiin koulu-
tuspäivä tammikuussa ja marraskuussa.  

Edunvalvojilla ja osaston jäsenillä on ollut 
mahdollisuus osallistua koronarajoitukset 

huomioon ottaen liiton järjestämiin kou-
lutuksiin. Päätoimiset edunvalvojat käy-
vät koulutuksissa vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. 
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Osaston edustajat yhteistyöelimissä

Posti- ja logistiikka-alan Unionissa:
• PAUn hallituksen jäsen, 1. varapuheenjohtaja: 

Satu Ollikainen
• PAUn liittovaltuuston jäsen: Riitta Sievilä, varajäsen 

Sari Kolehmainen 13.8.2021 asti. 13.8.2021 alkaen 
Seppo Airaksinen, varajäsen Rasmus Ivovaara, Jarmo 
Pakkanen, varajäsen Juhani Rajala ja Riitta Sievilä, 
varajäsen Pertti Pohjanvuori.

• Järjestövaliokunnan puheenjohtaja: Riitta Sievilä
• Jakelun ammattivaliokunnan jäsen: Jarmo Pakkanen 

13.8.2021 alkaen, asiantuntija: Satu Ollikainen
• Työympäristövaliokunnan jäsen: Seppo Airaksinen
• Työttömyyskassan hallituksen jäsen: Riitta Sievilä, 

varajäsen Seppo Airaksinen
• Jakelun valtakunnallinen pääluottamusmies: 

Satu Ollikainen
• Etelä-Suomen aluejärjestön puheenjohtaja: 

Seppo Airaksinen

Muualla ammattiyhdistysliikkeessä ja Postissa:
• SAK:n Pääkaupunkiseudun Paikallisjärjestön halli-

tuksen varsinaiset jäsenet: Jukka Virtanen, Jarmo 
Pakkanen ja Hannu Sjöman.

• Postin hallitus henkilöstöedustaja: Satu Ollikainen
• Postin henkilöstörahaston varapuheenjohtaja: 

Satu Ollikainen 25.8.2021 alkaen
• Postin henkilöstörahaston valtuuston jäsen: 

Satu Ollikainen 25.8.2021 asti
• Postin henkilöstörahaston valtuuston varajäsen:  

Riitta Sievilä 25.8.2021 asti
• Työhyvinvointisäätiön hallituksen jäsen: 

Satu Ollikainen 

Luottamusmiestoiminta

Kesään 2021 jatkuneiden lomautusten lisäksi työnantaja 
jatkoi etenemistään osa-aikaistusten ja keskittämisten 
tiellä. Karkeasti sanottuna kolmannes alueen työvoimasta 
on joutunut osa-aikaistuksen kohteeksi.

Pääluottamusmies irtisanoi kollektiivisen paikallisen 
sopimuksen yhdeksän ja puolen tunnin työpäivistä. Tämän 
jälkeen HKI POK keskusta- ja HKI POK itä-alueille teh-
tiin paikallinen sopimus, jonka mukaan työntekijällä 
voi teettää yli yhdeksän tunnin työvuoroja työntekijän 
suostumuksella. Sopimuksen voidaan katsoa antavan 
työnantajalle kiristysmahdollisuuden pidempien työpäi-
vien tekemiseen, mutta voidaan myös katsoa työntekijälle 
jäävän mahdollisuus vaikuttaa työpäiviensä pituuteen ja 
työsopimuksensa viikkotuntimäärään.

Esitöitä keskitettiin seuraavasti: Postikeskukseen siir-
rettiin esityöt Arkadiankadulta helmi- ja maaliskuussa, 
Pikku Huopalahdesta maaliskuussa, Lauttasaaresta huh-
tikuussa, Ruoholahdesta toukokuussa, Martinlaaksosta 

ja Pähkinärinteestä lokakuussa. Herttoniemeen siir-
rettiin esityöt Kontulasta maaliskuussa ja Tikkurilaan 
Vantaanportista tammikuussa. Esitöiden keskittämisten 
myötä jakelunlähtöpisteisiin on tullut muutoksia entisiä 
työtiloja pienentämällä, lisäämällä uusia lähtöpaikkoja ja 
vaihtamalla uusiin tiloihin.

Esitöiden keskittämisten yhteydessä edunvalvonta on voi-
makkaasti tuonut esille työn yksipuolistumisen uhkakuvia. 
HKI POK keskustan osalta käytiin paljon keskustelua eri-
laisista työyhdistelmistä, mutta nämä valitettavasti ovat 
jääneet ilman panostusta vaihtoehtoisten ratkaisujen 
suunnitteluun. Syksyllä työnantaja on työvoimapulan 
myötä alkanut ymmärtämään, että vaihtoehtoja pelkän 
jakelutyön keventämiseen on löydyttävä.

Keväällä käytiin yhteistoimintaneuvottelu Espoon siirty-
misestä vuoropäiväjakeluun, jonka seurauksena 17 työn-
tekijää irtisanottiin. Vuoropäivämalli alkoi syksyllä, kaikki 
irtisanomiset on sittemmin peruttu. Espoon esityöt käsin 
lajiteltavien lähetysten osalta jäivät ainakin vielä toistai-
seksi Espooseen.

Työntekijöiden ja jakelun esityön siirtyminen 
Postikeskukseen ja työnjohdolliset asiat ovat hämärtä-
neet edunvalvontarajan jakelun ja Postikeskuksen lajit-
telun välillä. Asia oli ratkaistava viimeistään työsuojelun 
vaalien alla. Postikeskuksen ja jakelun edunvalvonta 
esittivät yhteisen näkemyksen rajasta PAUn hallitukselle, 
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joka esityksen hyväksyi. Työnantajan on tullut kertoa hen-
kilöstölle rajasta, jonka mukaan pääsääntöisesti lajittelua 
tekevät kuuluvat Postikeskuksen edunvalvonnan piiriin ja 
pääsääntöisesti jakelua tekevät kuuluvat jakelun edunval-
vonnan piiriin.

Ylivoimaisesti eniten edunvalvonnan aikaa on kulunut 
osa-aikaistusten aiheuttamien asioiden selvittämiseen 
sekä Työehtosopimuksen että Työttömyysturvalain näkö-
kulmasta. Alueella on onnistuttu puuttumaan lisätyön 

tarjoamisvelvoitteeseen ja näin saatu työntekijöille kor-
vauksia yhteensä tuhansia euroja.

Työsopimuksista ilmoittaminen palvelupäällikköalueittain 
ei ole ihan 100-prosenttisella tasolla. Kuitenkin voidaan 
sanoa, että alueella tehtiin vuoden aikana vähintään 
4000 työsopimusta ja arviolta vain noin 20 työsuhteen 
vakinaistamista.

Koronasta huolimatta edunvalvonta on päässyt vierai-
lemaan toimipaikoissa, jos tarvetta on ollut. Syksyllä 
liiton lakimies Veera Kekäle, työsuojeluvaltuutettu Seppo 
Airaksinen ja pääluottamusmies Riitta Sievilä kävivät 
työpaikkakäynnillä Tikkurilassa, Kilossa, Herttoniemessä, 
Puistolassa, Kivistössä, Vantaanportissa ja PKS-
rahtiterminaalissa. 

Pääluottamusmies osallistui liiton koulutuksiin.

Työsuojelu

Vuosi jatkui siitä mihin edellinen jäi, eli pääsääntöisesti 
työskenneltiin etänä. Välillä tosin rajoitusten helpottaessa 
pääsi vierailemaan työpaikoilla. Tilanne muuttui useam-
man kerran vuoden aikana. 

Palaverit käytiin Teamsissa, kuten myös työterveysneu-

vottelut. Yksi työpaikkaselvitys pystyttiin tekemään, 
Kirkkonummen jakeluun, yhdessä työterveyshuollon 
kanssa. Samassa yhteydessä kokeiltiin uutta tapaa 
tehdä työpaikkaselvitys. Perinteisten ennakkokyselyi-
den lisäksi kokeiltiin miten selvitys onnistuisi, jos osa 
ryhmästä on etänä. Osa osallistujista oli koneen ääres-
sä omalla työpisteellään ja videokuvaa välitettiin suo-
rana toimipaikasta Teamsin kautta. Valtuutetun lisäksi 
toimipaikassa oli työterveydestä yksi henkilö paikan 
päällä. Ensikokeilu antoi positiivisen kokemuksen, työ-
paikkaselvityksen tekeminen onnistui myös näin teh-
tynä ja ”teamsiläiset” pääsivät hyvin perille työpaikan 
työolosuhteista. Tämä ei kuitenkaan korvaa kokonaan 
paikan päällä käyntiä, vaan on tulevaisuudessa yksi 
lisämahdollisuus toteuttaa työpaikkaselvitys, jos kaikki 
eivät pääse paikalle.

Keväällä alueella järjestettiin varatyösuojeluvaltuutettu-
jen vaalit, koska 1. varavaltuutettu Petra Peltomäki siirtyi 
muihin tehtäviin Postilla ja 2. varavaltuutettu ei halunnut 
ottaa tehtävää vastaan. Vaalit muodostuivat sopuvaa-
leiksi, koska ehdokkaita oli vain yksi, Sari Kolehmainen, 
työsuojeluasiamies Espoon keskuksesta. Toista varaa ei 
lähdetty aktiivisesti etsimään, koska tiedossa oli, että työ-
suojeluvaltuutettujen kausi päättyy vuoden vaihteeseen. 
Lisäksi työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä sovittiin 
uusi työsuojeluorganisaatio, johon vaalit tulisi järjestää jo 
loppuvuonna 2021.

Alueella jatkui koko vuoden viikoittainen työturval-
lisuuspainotteinen Teams-palaveri, jossa käytiin läpi 
edellisen viikon tapahtumat, kuten tapaturmat, tur-
vallisuushavainnot ja turvavartit. Samoin jatkui myös 
valtakunnallinen työturvallisuuskatsaus, jossa käsitel-
tiin aina edellisen viikon tapaturmat koko maan osal-
ta. Katsauksia pitivät työsuojelupäälliköt ja alueelliset 
tapaturmat käytiin läpi palvelupäälliköiden sekä työsuo-
jeluvaltuutettujen toimesta.

Kuluneena vuonna tuli ohjeistus, että jokaiselle työpai-
kalle on tehtävä riskienarviointi Incy-järjestelmään. Nämä 
tehtiin paikan päällä ja ne saatiinkin melkein joka paikas-
sa tehtyä, vain muutama jakelunlähtöpiste jäi tehtäväksi 
vuodelle 2022.

Poissaoloon johtaneita työtapaturmia alueella sattui 67 
ja 0-tapaturmia 44. Fiksattua työtä, jossa lievän työtapa-
turman yhteydessä järjestettiin toimipaikassa korvaavaa 
työtä, käytettiin 17 tapauksessa. Työmatkalla tapaturmia 
sattui 25. Kaikki tapaturmat tutkittiin entiseen tapaan. 
Edelliseen vuoteen verrattuna tapaturmien määrän kehi-
tys oli myönteinen. Vuonna 2020 tapaturmamerkintöjä 
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oli 176 ja nyt 153. Kiitos siitä kuuluu meidän hienoille 
jakelun ammattilaisille!

Neljässä toimipaikassa työskenneltiin koko vuosi ilman 
poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, mikä on todel-
la hieno saavutus haasteellisissa keliolosuhteissamme. 
Toimipaikat olivat Klaukkala, Kirkkonummi, Kivenlahti ja 
Pikku Huopalahti. Joissakin tilanteissa käytettiin fiksattua 
työtä, mutta mainituissa paikoissa ei siis tapahtunut pois-
saoloon johtanutta työtapaturmaa.

Alueella tapahtui paljon muutoksia esimerkiksi Espoossa, 
jossa siirryttiin jakelun vuoropäivämalliin, myös jakelun-
lähtöpaikoissa tapahtui muutoksia, ympäri aluetta.

Työsuojeluasiamiesten palkkioksi sovittiin 35 €/kk alkaen 
1.1.2022.

Marraskuussa käynnistettiin koko maan kattavat työsuo-
jeluvaltuutettujen vaalit. Alueet pysyivät samoina kuin 
mitä ne olivat olleet. Alueemme ehdokasasettelussa 
ehdolle asettuivat Seppo Airaksinen ja Seppo Kurttila. 
Alueemme edunvalvontarajoihin tehtiin hienosäätöä 
Postikeskukseen perustettujen esityötehtaiden ja niihin 
siirtyneiden työntekijöiden vuoksi. Rajakeskustelusta joh-
tuen varsinainen äänestys siirtyi tammikuulle 2022.

Viestintä

Osaston jäsenille lähetettävä Preivari-lehti julkaistiin 
yhden kerran. Toimintakertomus vuodelta 2020 ja toi-

mintasuunnitelma vuodelle 2021 julkaistiin erillisenä 
vihkona, jota jaettiin vuosikokouksessa ja postitettiin 
työpaikoille. Työpaikoille lähetettävä 107-tiedote tehtiin 
viisi kertaa. Osaston nettisivulla julkaistiin ajankohtaisia 
alueellisia asioita sekä 107-tiedotteet. 

Osaston Facebook-julkaisut tavoittivat julkaisusta riippuen 
henkilöitä vaihtelevasti muutamasta kymmenestä muu-
tamiin satoihin. Suositeltavaa on, että jäsenet seuraavat 
osaston Facebook-sivua, jossa yleisten asioiden lisäksi jul-
kaistaan osastoa ja aluetta koskevia ajankohtaisia asioita. 

Vuoden 2021 talous

Osaston talous on pysynyt varsin hyvänä. Edellisvuosien 
tavoin osastomme teki vuonna 2021 ylijäämäisen tulok-
sen, mikä tarkoittaa, että osastolle kertyi enemmän varoja 
kuin niitä kului. Osaltaan tätä selittää aaltoillut korona-
pandemia, joka on jarrutellut osaston toimintaa, vaikka-
kaan ei sitä täysin pysäyttänyt. Esimerkiksi vuodesta 2020 
poiketen voitiin, koronatilanteen hetkeksi hellittäessä, 
toteuttaa perinteeksi muodostunut kesäretki - tällä kertaa 
Porvooseen.

Luottamustoimipalkkiot ovat pysyneet samoina vuodesta 
2019, jolloin niitä leikattiin. Toimenkuvat ja palkkiot ovat 
olleet seuraavat:
Puheenjohtaja 150 €/kk, varapuheenjohtaja 35 €/kokous, 
sihteeri 100 €/kk, varasihteeri 35 €/kokous, taloudenhoi-
taja 100 €/kk, jäsenasioiden hoitaja 50 €/kk, sähköinen 
viestintä ja tiedottaminen 100 €/kk, erillinen tiedottamis-
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korvaus tiedottajaa sijaistettaessa 35 €/tiedote, Preivarin 
päätoimittaja 400 €/lehti, toiminnantarkastajat 100 €/
henkilö/vuosi.

Matkakustannukset korvataan ensisijaisesti halvimman 
matkustustavan mukaan. Toimikunnan erillisellä päätök-
sellä voidaan maksaa kilometrikorvaus tapauskohtaisesti.
Osaston toimitilat myytiin syyskuussa 2020 
Rakennusliitolle 185 460 euron hintaan. Tämä tiesi sitä, 
että osastolla oli yhtäkkiä melko runsaasti käteisvaroja, 
joille oli järkevää etsiä mielekkäitä sijoitusvaihtoehto-
ja nollakorkoisella käyttötilillä makuuttamisen sijaan. 
Toisaalta osaston sijoitustoiminnan periaatteena on van-
hastaan ollut, että se on maltillista ja välttää isoja riskejä. 
Etsimme toimikunnassa myös sellaisia sijoituskohteita, 
jotka olisivat eettisesti kestäviä. Näiden periaatteiden 
ohjaamina ja Osuuspankin sijoitusammattilaisen kon-
sultoimana toimikunta päätyi vuoden 2021 aikana hank-

kimaan osuuksia seuraavista rahastoista: OP Ilmasto 
A (30 000 €), OP Puhdas Vesi (30 000 €), OP Maailma 
Indeksi (30 000 €), OP Metsänomistaja (75 000 €) ja OP 
Palvelukiinteistöt (70 000 €). Pitkään osaston sijoitus-
varallisuudessa ollut OP Varovainen B-sijoitusrahaston 
osuus myytiin, koska sekä sen tuotto että tulevaisuuden 
tuotto-odotukset ovat vallitsevalla korkotasolla heikot. 

Osaston Preivari-lehden kustannukset laskivat vuodesta 
2020 noin 15 prosenttia. Tämä selittyy sillä, että vuonna 
2021 julkaistiin Preivarista vain yksi numero, kun vuonna 
2020 saatiin varsinaisen lehden lisäksi ulos myös jouluksi 
tehty vaatimattomampi ”jouluinen Preivari”.

Vuosikokouskulut jäivät noin puoleen vuoden 2020 vas-
taavista, jotka nekin olivat paljon alle takavuosina totu-
tuista. Vuoden 2021 vuosikokous jouduttiin järjestä-
mään erittäin vaikeassa koronapandemian vaiheessa, joka 
karsi kokouksen järjestelyistä kaiken ylimääräisen. Tällöin  
myös kokouskustannukset jäivät vähäisiksi.

Toimintavuoden aikana osasto muutti entisistä tiloistaan 
PAUn toimitiloihin, josta vuokrasimme toimistohuoneen 
käyttöömme. Tämä merkitsi vuokrakustannusten huomat-
tavaa alenemista, kun huoneiston vuokra vaihtui huoneen 
vuokraan.

31.12. 2021 (suluissa vuosi 2020) osaston kokonaisjäsen-
määrä oli 1998 (2150). Maksavia jäseniä oli 941 (1056) ja 
eläkeläisiä 1057 (1094).

Vapaa-ajan toiminta

Koronapandemian hieman hellittäessä kesän aika-
na, järjesti osasto jäsenistölle retken Porvooseen. 
Menomatka mentiin bussilla. Porvoossa oli opastettu 
kävelykierros vanhassa kaupungissa. Paluumatka teh-
tiin m/s J.L. Runebergillä, jossa osastolle oli varattuna 
kabinetti matkan ajaksi. Tarjolla oli maittava päiväl-
linen ruokajuoman kera. Helmikuuksi suunnitellut 
Talvipäivät Seinäjoella jouduttiin pandemian vuoksi 
siirtämään seuraavaan vuoteen. Osaston oli tarkoi-
tus kustantaa matkat halvimman matkustusmuodon 
mukaan, yhden yön majoitus ja illallinen. 
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Luottamusmiestoiminta

Vuonna 2020 tehtyä alu-
een luottamusmiesso-
pimusta edunvalvonta-
alueiden osalta tullaan 
tarkastelemaan yhdessä 

työsuojeluorganisaation kanssa. 

Koska alueella on paljon vastoin omaa 
tahtoaan osa-aikaisina työskenteleviä, 
tulee edunvalvonnan tarkastella, että 
lisätyötä tarjotaan työsopimuslain ja 
työehtosopimuksen mukaisesti.

Pääluottamusmies kertoo ajankoh-
taisista asioista toimipaikoissa käy-
dessään, tiedottaa sähköpostilla 
luottamus- ja varaluottamusmiehiä, 
työsuojeluvaltuutettua, varatyö-
suojeluvaltuutettuja ja toimikuntaa 
sekä järjestää tiedotustilaisuuksia ja 

edunvalvojien kokouksia tarvittaessa. 
Luottamusmiehet valvovat työehto-
sopimuksen ja työelämää koskevi-
en lakien toteutumista työpaikoilla. 
Tehtävän onnistumiseksi avoin ja 
mutkaton tiedonkulku koko työyhtei-
sössä on välttämätöntä.

Edunvalvojat huolehtivat, että tiedo-
tuskanavat osoitteineen ja puhelin-
numeroineen ovat ajantasaiset.

Pääluottamusmies ja osasto järjestä-
vät keväällä luottamusmieskokouk-
sen. Toimintavuoden aikana pyritään 
järjestämään myös toinen vastaava 
tilaisuus.

Työsuojelutoiminta

Työsuojeluvaltuutettujen vaalin 
äänestys suoritetaan tammikuussa, 

jonka jälkeen valtuutettu sopii työ-
suojeluasiamiesten organisaatiosta. 
Työsuojeluasiamiesten vaalit tullaan 
järjestämään kevään aikana. 

Suunnitteilla on työsuojeluasimies-
ten koulutuspäivä.

Vuoden 2022 aikana tullaan teke-
mään jokaiseen Espoon työpaikkaan 
työpaikkaselvitys.

Jakelunlähtöpisteiden tilakartoitus 
tehdään vuoden alussa ja keväällä 
tehdään taukopaikkakartoitus koski-
en jakelunlähtöpisteitä.

Osaston kokoukset

Osaston vuosikokous pidetään 
Kuljetusliittojen Hakaniemisalissa 
19.3.2022. Kokouksessa valitaan 

TOIMINTASUUNNITELMA 
2022

OSASTO TOIMII LINKKINÄ LIITON JA JÄSENTEN VÄLILLÄ.

V
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osaston puheenjohtaja sekä uusi 
toimikunta alkavalle kaudelle. 
Kokouksessa ajankohtaiskatsauk-
sen pitää liiton puheenjohtaja Heidi 
Nieminen. Kokous on tarkoitus jär-
jestää fyysisesti paikalla ollen. Mikäli 
kokoontumisrajoitukset rajoittavat 
läsnäoloa, kokous järjestettäneen 
hybridinä tai kokous voidaan joutua 
siirtämään myöhäisempään ajankoh-
taan. Kokouksessa käsitellään sään-
töjen määräämät asiat ja hyväksyt-
täneen liittokokouksessa hyväksytyt 
säännöt osaston uusiksi säännöiksi.

Toimikunta jatkaa edunvalvojien ja 
muiden aktiivisten jäsenten kutsu-
mista tutustumaan toimikunnan 
kokouksiin. Kaikilla jäsenillä halutes-
saan on mahdollisuus päästä tutus-
tumaan toimikuntatyöskentelyyn. 
Tässäkin joudutaan huomioimaan 
pandemiaan liittyvät rajoitukset.

Osaston jäseniä osallistuu 
PAUn Etelä-Suomen aluejärjes-
tön, SAK:n Pääkaupunkiseudun 
Paikallisjärjestön, liiton hallituksen, 

valtuuston, valiokuntien, henkilöstö-
rahaston ja työttömyyskassan hallin-
non kokouksiin.

Pyritään järjestämään jäsenistölle 
kokouksia, joissa käsitellään ajan-
kohtaisia asioita eri teemoilla.

Viestintä

Osaston Preivari-lehteä tehdään 
kaksi numeroa. Toimintakertomus, 
-suunnitelma ja talousarvio julkais-
taan erillisenä vihkona tai Preivari-
lehdessä. Toimipaikkoihin lähetettä-
vä 107-tiedote tehdään tarvittaessa. 
Nettisivu pidetään ajantasaisena 
pääosin yhteystietojen osalta. Sivulla 
näkyvät 107-tiedotteet, jäsen- ja 
vuosikokousten kutsut ja ajankoh-
taisia asioita tarvittaessa. Osaston 
Facebook-profiiliin päivitetään alu-
eellisia ajankohtaisia asioita, kokous-
kutsuja ja 107-tiedotteet.

Uusille jäsenille lähetetään 
Tervetuloa osastoon-kirje, jossa tie-
dotetaan alueen edunvalvonnasta.

Osasto järjes-
tää tarvittaessa 
ja taloudellis-
ten resurssien 
mukaan omaa 
koulutusta 
edunvalvojille.



Osasto toimii linkkinä liiton ja jäsenten välillä. 
Pääluottamusmies välittää liiton tiedotteita paikallisten 
luottamusmiesten kautta työpaikoille jäsenistön nähtäville.

Talous

Maksavien jäsenten vähentyminen näkyy pienenevänä 
jäsentulona. Lisäksi osa-aikatyö pienentää jäsentuloja. 
Tulojen pienentymisestä huolimatta, menee osastolla 
tällä hetkellä taloudellisesti hyvin.

Koronapandemia on vähentänyt huomattavasti osaston 
toimintaa ja aikaisempien vuosien tiukka taloudenpi-
to on aiheuttanut osastolle jopa positiivisen ongel-
man talouden kanssa. Sijoitustoimintaa on lisättävä, 
koska 0-korkoisella tilillä ei kannata makuuttaa varo-
ja. Sijoittamisen jälkeen tilille jää edelleen riittävästi 
varoja järjestää erilaista toimintaa. Liitolta saatavat 
jäsenmaksupalautteet tulevat tilille kuukausittain enti-
sen neljännesvuosimaksatuksen sijaan. Tämä edesaut-
taa reaaliaikaisempaa talouden seurantaa ja erityisesti 
jäsenmaksupalautteen muutoksien seuraamista.

Vuosikokouksen ruokailu järjestetään Graniittilinnassa 
kahden ruokajuoman kera. Ennakkoilmoittautuminen ruo-
kailun osalta tulee tehdä 4.3. mennessä. 

Osasto tarjoaa Talvipäiville osallistuville jäsenilleen illal-
lisen, yhden yön majoituksen, sekä maksaa matkakustan-
nukset halvimman matkustustavan mukaan.

Töölön osasto purkautuu 1.2.2022 ja jäsenet siirty-
vät Helsingin osastoon. Töölön osaston jäsenmäärä 
31.12.2021 oli 64, joista maksavia jäseniä 36 ja eläkeläi-
siä 28. Töölön osasto perustaa työhuonekunnan ja osas-

tosta jäsenien mukana siirtyvät varat ovat työhuonekun-
nan käytettävissä seuraavat viisi vuotta. Tämän jälkeen 
tilannetta tarkastellaan uudelleen. Helmikuusta 2022 
alkaen jäsenmaksupalautukset tulevat Helsingin osaston 
normaaliin toimintaan käytettäviksi.

Koulutustoiminta 

Osaston tarkoituksena on järjestää edunvalvontaris-
teily Tallinnaan. Ensimmäinen suunniteltu ajankohta 
tammikuussa on jouduttu perumaan koronan vuoksi. 
Pohdittavana on uusi ajankohta ja aikomuksena on pyy-
tää liiton lakimies Veera Kekäle kertomaan uudistetusta 
yhteistoimintalaista sekä perhevapaauudistuksesta työn-
tekijöiden näkökulmasta.

Kaikkia jäseniä ohjataan osallistumaan erityisesti liiton 
järjestämiin koulutuksiin, mutta myös Kiljavan, Etelä-
Suomen aluejärjestön ja Työväen sivistysliiton järjestä-
miin koulutuksiin. Päätoimiset edunvalvojat osallistuvat 
PAUn järjestämille koulutuspäiville keväällä ja syksyllä.

Osasto järjestää tarvittaessa ja taloudellisten resurssien 
mukaan omaa koulutusta edunvalvojille.

Aluejärjestö järjestää syksyllä koulutuspäivän joko luotta-
musmiehille tai työsuojeluasiamiehille.

Vapaa-ajan toiminta

Talvipäivät 2021 Seinäjoella siirrettiin pandemian takia 
vuodella ja ne on tarkoitus järjestää 12.-13.2.2022 edel-
leen Seinäjoella, mutta koronan vuoksi tilaisuus joudutta-
neen jälleen perumaan. Osasto on tehnyt päätöksen siitä, 
että Talvipäiville osallistuville osaston jäsenille mak-
setaan matkat halvimman matkustusmuodon mukaan, 
yhden yön majoitus sekä illallinen. Toimikunta tulee 
tiedottamaan mahdollisesta talvipäivien siirtämisestä/
peruuntumisesta.

Koronatilanteesta huolimatta toimikunta pyrkii suunnitte-
lemaan koko jäsenistölle kohdennettuja vapaa-ajan tilai-
suuksia. Mikäli koronasta johtuen tilaisuuksia ei voitaisi 
tänä vuonna järjestää, suunnitelmat siirretään seuraavalle 
vuodelle. 

Osasto tukee jäsenten osallistumista liiton muiden osas-
tojen järjestämiin tapahtumiin hakemusten perusteella 
tapauskohtaisesti.
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JÄRJESTÖTOIMINTA/YLEISTOIMINTA

 Palkat ja palkkiot sivukuluineen       6 500 €

 Matkakorvaukset ja päivärahat                    1 500 €
 
 Kokous- ja neuvottelutoiminta (tarjoilut)                 3 500 €  
                                                                           
 Vuosikokous                 2 000 €
  
 Jäsenmaksukulut (paikallisjärjestöt, aluejärjestö)                                     500 €

 Avustukset jäsenille (työväenlehtisetelit, avustukset, onnittelut)     500 €

 Järjestötoiminnan muut kulut        2000 €

 Vapaa-ajan toiminta        4000 € 

MUUT JÄRJESTÖTOIMINNAN KULUT   

 Vuokrat ja vastikkeet                                                                            4 100 €
 
 Toimistotarvikkeet (mm. kirjekuoret)                                                              7 000 €

 Pankkikulut                                                                                                    400 € 

TIEDOTUSTOIMINTA

 Painatus, materiaalikulut ja Preivarin palkkiot                                               13 000 €

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ                                              45 000 €

VARAINHANKINTA
 
 Jäsenmaksupalautukset                                                                                   40 000 €    
  
 Sijoitustoiminta                                                                                                 5 000 €
   
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ                                                                  45 000 €

TALOUSARVIOESITYS

2022
LUVUT ESITETÄÄN YKSITYISKOHTAISEMMIN VUOSIKOKOUKSESSA



yöhistoriani aikana ehdin 
palvella 39 joulua jakelu-
työssä. Määrä olisi vieläkin 
suurempi, jos en olisi ollut 

kolmea viimeistä vuotta osatyökyvyt-
tömyyseläkkeellä tehden työtä neljä 
tuntia päivässä. 

Minulla oli tapana jakaa kaikki joulu-
kortit ennen jouluaattoa, vaikka niis-
sä olisi ollut virheelliset osoitetiedot, 
lajiteltu väärälle reitille tai muuta 
vastaavaa. Sitten oli kiva lähteä työ-
paikalta, kun niin sanotusti pöytä 
oli puhdas. Palkitsin itseni muuta-
malla ohrapirtelöllä Pub Ikkunassa 
Salomonkadulla, jossa meitä saattoi 
olla jopa kymmenen jakajaa samoin 
ajatuksin yhtä aikaa.

Puuhyllyaikaan

Puuhyllyissä oli kaksi kampalokerik-
koa, joihin lajiteltiin postikortit sekä 
C 6-kokoiset pienet kirjeet. Isoille 
lähetyksille oli hyllyt nimettyinä, 
kuten Yrjönkatu 34 A, Yrjönkatu 34 
B ja niin edelleen. Hyllyjen kokoa sai 
säädettyä tarpeen mukaan. 

Joulukortteja ei vielä 70- ja 80-luvuil-
la lähetetty niin paljon kuin ajalla 
1990–2010. Suurin osa asiakkaista 
lähetti joulukortit viikkoa ennen aat-
toa ja kortteja oli sen vuoksi kerralla 
paljon. Korteista tuli monta tiiliskiven 

kokoista nippua. Aikoinaan käytös-
sä ei vielä ollut jakelukärryjä, joten 
jakajilla saattoi olla mukanaan jopa 
kaksi muovikassia täynnä joulukort-
teja. 80-luvulla tehtiin yksi sunnuntai 
pelkkää korttilajittelua ennen aattoa. 
Auttoihan se paljon, kun suurin osa 
jaettavasta oli jo jakelujärjestyksessä 
maanantaita varten. 

Puuhyllyistä alettiin luopua 90-luvul-
la ja tilalle tulivat metallihyllyt, joissa 
myös oli kampalokerikot, mutta niitä 
ei juurikaan käytetty, joten ne pois-
tuivat ajan myötä. Laskutkin alkoi-
vat tulla C 5-kokoisissa kirjekuorissa 
eivätkä olisi vanhaan kampaloke-
rikkoon edes mahtuneet. Kuitenkin 
tiedän, että hyvin moni suorastaan 
rakasti puuhyllyjä, minäkin!

Maailma muuttuu

90-luvun alussa Helsinki 10:ssä 
puuhyllyt korvattiin metallisil-
la hyllyillä, joissa puuhyllyjen 
tapaan hyllyvälejä saattoi säätää. 
Metallihyllyissä oli enemmän tilaa, 
joka oli hyvä, koska joulukortti-
en määräkin oli nousussa. Tuolloin 
punaiset kuoret, joissa sai lähettää 
kortit hyvissä ajoin ennen aattoa 
ja edullisemmin, tulivat käyttöön. 
Minulla oli tapana jakaa kaksikin 
punaista kuorta sellaisille asiak-
kaille, joidenka oletin lähettävän 

T
Muistelmia 45 vuoden 
ja viiden kuukauden 
ajalta. Useammasta 
jakelutoimipaikasta 
Postissa. 
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MESTARIN
MUISTELMIA

OSA KAKSI



paljon kortteja, koska he myös sai-
vat paljon kortteja.

Omat joulutervehdykseni olen aina 
lähettänyt punaisessa kuoressa 
hyvissä ajoin. Olen myös vuosittain 
lähettänyt itselleni testikortin ja 
joka vuosi se on tullut perille ennen 
joulua.  

Lahjoja vai lahjontaa 

Vielä 70-luvun lopulla Helsinki 
18:ssa työskenneltäessä saivat 

kaikki Postin työntekijät; kont-
torinhoitajat, virkailijat, esimie-
het, kantajat ja sisämiehet joulu-
lahjaksi kirjan Hietalahdenrannan 
Suuri Suomalainen Kirjakerholta 
ja Abrahaminkadulla sijainneelta 
Kirjaedustus Salomo Karviselta.

Kantajien - postinjakajien - saamat 
lahjat ovat vuosi vuodelta pikku hil-
jaa hiipuneet. Taitaa jo olla kadon-
nutta kansanperinnettä. Minä ehdin 
saada muun muassa suklaata, kark-
keja, kahvia, kravatin, nahkasormik-

kaat, sukkia, T-paitoja, villapaidan, 
kylpypyyhkeen, kamman, tarjotti-
men, kynttilän, sikareita, C-kasetin, 
lämpömittarin, partavettä, sham-
poota, ovikranssin, lakritsipiipun ja 
34 pulloa. 

Niin se maailma muuttuu. 

teksti Tero Koski
kuva Tero Kosken arkisto

Tero työskentelemässä metallihyllyn ääressä Helsinki 10:ssä joulun aikaan vuonna 1992.
Kuva on aiemmin julkaistu Reitti-lehdessä 2/2021.
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POLIITTINEN MURHA
ITSENÄISESSÄ SUOMESSA
Itsenäisen Suomen historiassa on tehty yksi poliittinen murha. Helmi-
kuussa 2022 tulee kuluneeksi 100 vuotta Suomen itsenäisyyden ajan 
ainoasta poliittisesta murhasta.

oliittisia murhia on tehty ympäri maailmaa läpi ihmiskunnan 
historian. Monet meistä muistavat Kennedyn veljesten mur-
hat Yhdysvalloissa 60-luvulla. Marraskuussa 1963 murhattiin 
Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy Dallasissa ja viisi 

vuotta myöhemmin kesäkuussa Robert Kennedy Los Angelesissa. Ruotsin 
pääministeri Olof Palmen murha 28.2.1986 on myös monen suomalaisen 
muistissa. 

Heikki Ritavuoren murha

Tiistaina 14.2.1922 hieman kello 17.00 jälkeen 41-vuotias sisäminis-
teri Heikki Ritavuori jäi pois raitiovaunusta Kansallismuseon pysäkillä. 
Ritavuoren kotiin, Nervanderinkatu 11, oli pysäkiltä noin 250 metrin 
matka, jonka hän taittoi kävellen. Museokadulla Ritavuoren taakse 
ilmestyi kaksi miestä. Iso ja tukeva Ernst Tandefelt käveli noin 20 metriä 
Ritavuoren takana. Tandefeltin takana noin 20 metrin etäisyydellä käveli 
Kansallisen Kokoomuspuolueen kansanedustaja Ernst Nevanlinna, joka 
oli menossa tapaamaan Ritavuoren naapurissa asuvaa entistä pääminis-
teriä Lauri Ingmania. 

Ritavuori käveli ajatuksissaan eikä huomannut takana käveleviä miehiä. 
Kaikki kolme miestä kääntyivät Nervanderinkadulle. Kun Ritavuori tarttui 
Nervanderinkatu 11:n ovenkahvaan, tarttui Tandefelt taskussaan olevaan 
pistooliin, joka jäi kiinni takin kankaaseen ja laukesi. Luoti osui Tandefeltia 
reiteen. Tandefelt veti kuitenkin pistoolin esiin ja ampui nopeassa tahdis-
sa kolme laukausta. Luodit osuivat Ritavuoren selkään keuhkojen ja sydä-
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men alueelle. Laukaukset kaatoivat 
Ritavuoren selälleen porraskynnyk-
sen eteen jalkakäytävälle. Ritavuoren 
hattu lensi päästä, kalossit jaloista ja 
salkku kädestä.

Noin kymmenen askeleen päässä 
murhan tapahtumapaikasta ollut 
Nevanlinna huusi ”ottakaa roisto 
kiinni” ja Tandefelt lähti juoksemaan 
Nervanderinkatu 11:n porraskäytä-
vän läpi kohti pihaovea, joka oli 
kuitenkin lukossa estäen Tandefeltin 
pakoyrityksen. Tandefeltin tarkoitus 
oli paeta Nervanderinkatu 11:n pihan 
läpi Dagmarinkatu 5:n rappukäytä-
vän kautta Dagmarinkadulle, jossa 
häntä odotti auto. Luoti Tandefeltin 
jalassa vaikeutti liikkumista. 
Porraskäytävässä varastomies Anders 
Wikström otti Tandefeltin kiinni ja 
riisui hänet aseista.

Toinenkin silminnäkijä

Ritavuoren ampumisella oli myös 
toinen silminnäkijä. Gerda Ryti 
oli tulossa keskikaupungilta 
Nervanderinkatua kävellen kohti koti-
aan, joka sijaitsi Cygnaeuksenkadulla. 
Nervanderinkadun ja Dagmarinkadun 
risteyksessä Ryti näki, kuinka liha-
va mies ampui kolme kertaa toista 

miestä takaapäin noin puolen met-
rin etäisyydeltä Nervanderinkatu 
11 kohdalla. Ryti kuuli myös jonkun 
huutavan ”sisäministeri”. Näin Gerda 
Ryti myöhemmin kertoi oikeudessa. 

Ryti meni Ritavuorien asuntoon ker-
tomaan rouva Katri Ritavuorelle, että 
hänen miestään oli ammuttu. Heikki 
Ritavuori kuljetettiin Kirurgiseen 
sairaalaan, mutta mitään ei ollut 
tehtävissä. Kolme luotia, joista yksi 
osui sydämeen ja kaksi vasempaan 
keuhkoon, olivat aiheuttaneet sisäi-
sen verenvuodon, joka johti nopeaan 
kuolemaan. Aviomies, kolmen lapsen 
isä ja sisäministeri oli poissa.

Ajan uutisointia kuvaa se, että 
Ritavuoren 13-vuotias tytär Anna-
Kerttu oli ollut isänsä murhan aikaan 
ystävänsä kanssa elokuvissa ja kotiin 
palatessa hän kuuli sanomalehti-
pojan huutavan ”sähkösanoma, säh-
kösanoma”. Sähkösanomasta tytär 
luki, että hänen isäänsä oli ammut-
tu muutamaa tuntia aikaisemmin 
heidän kotirapun edessä. Hän sai 
myös tiedon, että isä oli kiidätet-
ty Kirurgiseen sairaalaan ja siellä 
todettu kuolleeksi.

Kiinni otettu Tandefelt vietiin 

Kirurgiseen sairaalaan ja sieltä edel-
leen poliisilaitokselle.

Tandefeltin kuulustelu ja
oikeudenkäynti

Ernst Tandefelt tunnusti syyllisyyten-
sä poliisille heti. Hän kertoi kuuluste-
luissa ampuneensa Ritavuorta siksi, 
että tämä oli toiminut väärin Vienan 
Karjalan tilanteessa ja vapauttanut 
punavankeja.

Helsingin raastuvanoikeus käsitte-
li Ritavuoren murhaa viisi kertaa. 
Oikeudessa Tandefelt kertoi toimi-
neensa yksin ja täysissä järjissään. 
Hän sanoi päätelleensä lehtiuutisten, 
etenkin Hufvudstadsbladetin, tieto-
jen mukaan sisäministeri Ritavuoren 
Suomelle vaaralliseksi mieheksi, 
josta oli päästävä eroon. Tandefelt 
tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. 
Katsottiin, että hän oli tehnyt murhan 
täydessä ymmärryksessä. Tandefelt 
valitti tuomiosta väittäen olevansa-
kin henkisesti vajaamielinen.

Turun hovioikeus piti Helsingin raas-
tuvanoikeuden päätöksen voimassa. 
Tandefelt ei tyytynyt päätökseen ja 
valitti tuomiostaan Korkeimpaan 
oikeuteen, joka määräsi hänet mie-
lentilatutkimukseen. Lapinlahden 
mielisairaalassa tehdyn tutkimuksen 
lausunnon perusteella Korkein oikeus 
totesi Tandefeltin olleen teon hetkel-
lä täyttä ymmärrystä vailla, mutta ei 
syyntakeeton. Korkein oikeus muutti 
Tandefeltin rangaistuksen 12 vuoden 
mittaiseksi. Hänet tuomittiin myös 
menettämään kansalaisluottamuk-
sensa 15 vuoden ajaksi.

Ilmiantokirjeet ja tutkinta

Istuttuaan viisi vuotta vankilassa ja 
anottuaan turhaan armahdusta pre-
sidentti Lauri Kristian Relanderilta, 
tuli Tandefelt toisiin ajatuksiin. 
Marraskuussa 1927 hän lähetti 
oikeuskansleri Alex Charpentierille 
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kaksi erillistä ilmiantokirjettä, joissa kertoi, ettei ollut toi-
minut yksin Ritavuoren murhan suunnittelussa. Tandefelt 
kertoi, että muut Ritavuoren murhan keskeisimmät suun-
nittelijat olivat aktivistijohtaja ja apteekkari Oscar Jansson 
sekä kenraalimajuri Paul von Gerich. 

Vuosina 1927–30 oikeuskanslerin toimeenpanemat tut-
kimukset paljastivat, että Tandefeltin taustalla oli toimi-
nut isompi joukko ihmisiä. Täydellisiä todisteita ei voitu 
enää saada monen vuoden jälkeen, joten oikeuskansleri 
lopetti tutkimukset. Osa syy tutkimusten lopettamisel-
le oli se, että niitä ei ollut poliittisesti korrektia jatkaa. 
Lapuanliikkeen kannatus oli nousussa ja etsivän keskus-
poliisin johdolla oli yhteyksiä murhan suunnittelijoihin. 
Myöhemmin todettiin, että Tandefeltin takana olivat eri-
tyisesti suojeluskunta ja ruotsinkieliset aktivistipiirit.

Miksi Heikki Ritavuori murhattiin?

Mikä johti sisäministeri Heikki Ritavuoren murhaami-
seen? Ritavuori oli presidentti Kaarlo Juho Ståhlbergin ja 
sisäasiainministeri Rudolf Holstin ohella poliitikko, jota 
äärioikeisto inhosi erityisesti. Heitä pidettiin luokkapet-
tureina. Kolmikko koostui porvareista ja oppineista, jotka 
ymmärsivät liian hyvin työväenluokan huolia ja vaatimuk-
sia. Ritavuori oli puhuessaan suorasukainen, joka ehkä 
lisäsi hänen vastustajiaan.

Sisäministerinä toimiessaan Ritavuori oli president-
ti Ståhlbergin läheinen työtoveri ja ajoi uudistuksia, 
jotka tähtäsivät kansalliseen sovintoon ja luokkasopuun. 
Sellainen politiikka oli aktiivisten äärioikeistolaisten mie-
lestä suuri virhe. Lisäksi Ritavuori oli vastustanut kunin-
gashanketta ja halusi, että Tarton rauhansopimuksesta 
pidetään kiinni. Hän myös ajoi punavankien armahduksia. 
Kesäkuussa 1919 hyväksytty Suomen tasavaltainen halli-
tusmuoto oli pitkälti perustusvaliokunnan puheenjohtaja 
Ritavuoren ansiota.

Ritavuorta oli yritetty murhata jo kahdesti aiemminkin. 
Kolmas kerta toteutui. Murhan jälkeen Ritavuoren takin 
taskusta löytyi lappu, jossa luki: ”Eroa, senkin punainen 
Suomi-bolshevikki. Mitä pikemmin, sen parempi. Sinulle 
tulee kyllä kuumat paikat, senkin kelvoton punikki. Mene 
ulos ja kuule mitä ihmiset sinusta sanovat. Etkö häpeä 
jättää isänmaata punaisten ja ryssien haltuun. Häpeä 
sinulle! Entinen ystäväsi, Eero Pamppunen.” Ritavuori oli 
kirjoittanut lapun päälle: ”Saap. 14/2 1922”

Jälkinäytös

Heikki Ritavuoren murha on ainoa poliittinen murha itse-
näisessä Suomessa. Reilut 15 vuotta ennen Ritavuoren 
murhaa, autonomisessa Suomen suuriruhtinaskunnassa 
tapahtui kaksi poliittista murhaa. 16.6.1904 aktivisti Eugen 
Schauman ampui kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin. 
6.2.1905 taas toinen aktivisti Lennart Hohenthal ampui 
Suomen suuriruhtinaskunnan keisarillisen senaatin pro-
kuristi Eliel Soisalo-Soinisen.

Tandefelt päästettiin ehdonalaiseen vapauteen joulu-
kuussa 1931. Hän oli istunut vankilassa kahdeksan ja 
puoli vuotta. Tandefeltia pidettiin kuitenkin yhteiskun-
nalle vaarallisena henkilönä ja hänet eristettiin Nikkilän 
mielisairaalan turvasäilöön. Hän kuoli mielisairaalassa 
toukokuussa 1948.

Mitä Heikki Ritavuoresta olisi tullut, jos hän olisi saanut 
elää ja jatkaa politiikassa? Ehkä pääministeri tai pre-
sidentti. Murhasta noin 50 vuotta myöhemmin Heikki 
Ritavuoren tyttären Anna-Kerttu Tarjanteen (1909–2000) 
poika Pekka (1937–2010) toimi liikenneministerinä vuo-
sina 1972–75 Kalevi Sorsan 1. hallituksessa. Myöhemmin 
Pekka Tarjanne toimi ensin Posti- ja lennätinlaitoksen 
pääjohtajana vuosina 1977–81 sekä Posti- ja telelaitok-
sen johdossa 1981–89.

Lähteet: Wikipedia; Heikki Ritavuori, Ernst Tandefelt. Ylen 
elävä arkisto; Rikostarinoita historiasta: Sisäministerin 
murha. Soundcloud; Historian nurkkapöytä, Neljä lauka-
usta Nervanderinkadulla. Helsingin Sanomat 9.2.1992; 
Yhä avoin ministerimurha. Helsingin Sanomat 28.2.1999; 
Gerda Ryti näki Ritavuoren murhan. Helsingin Sanomat 
9.9.2021; Sata vuotta sitten Heikki Ritavuori ammuttiin 
kotiovelle - nyt Lasse Lehtinen on tehnyt murhatusta 
ministeristä parhaan kirjansa. Uusi Suomi 2.10.2021; 
Töölön ministerimurhasta pian 100 vuotta. Hautahaku.fi

teksti Mika Kukkola
piirros Tuomo Heinävaara
kuvat Riitta Sievilä



LIITON KOULUTUSOPAS 
2022

ON JAETTU KAIKILLE JÄSENILLE TAMMIKUUN REITTI-LEHDEN VÄLISSÄ

TÄSSÄ ESIMERKIT SOPIMUS- JA JÄRJESTÖKOULUTUKSESTA

PAUn sopimuskoulutus

Sopimuskoulutus on sovittu yhdessä työnantajan 
kanssa, joten saat palkan kurssiajalta. Liitto mak-
saa osallistujien majoittumiset, ruokailut sekä 
kohtuulliset matkakulut. Kursseille ilmoittaudu-

taan PAUn verkkosivujen kautta www.pau.fi. Muistathan 
sopia koulutuksesta aina ajoissa työnantajan kanssa.
  
Työehtojen päivityskurssi on sopimuskoulutusta

Kurssi on suunnattu luottamus- ja työsuojelutehtävissä 
sekä osastojen puheenjohtajana toimiville, jotka ovat 
olleet jo pidempään tehtävissä ja joilla on jo pidempi aika 
kurssien käymisestä. Työehtojen päivityskurssilla käydään 
läpi työehtosopimukseen tulleita muutoksia ja virkis-
tetään kurssilaisten osaamista työehtosopimusasioissa. 
Kurssi järjestetään keväällä ja syksyllä samansisältöisenä. 
Kevään kurssi on 25.-26.4.2022 Kuljetusliittojen 
Hakaniemi-salissa Helsingissä. Viimeinen hakupäivä on 
25.3.2022.

PAUn järjestökoulutus
 
Perustietoa ja järjestöllisiä valmiuksia lisäävä koulutus 
on tarkoitettu kaikille jäsenille. Työnantaja ei pääsään-
töisesti maksa palkkaa kurssiajalta. Liitto maksaa osallis-
tujien majoittumiset, ruoat sekä kohtuulliset matkakulut. 
Kursseille ilmoittaudutaan kirjautumalla PAUn sähköiseen 
jäsenpalveluun www.pau.fi.
 
Tunne oikeutesi työelämässä-kurssi on järjestökoulutusta

Työ opetetaan työpaikalla, mutta tällä kurssilla kuulet, 
mistä tulevat ne säännökset ja lakipykälät, minkä puit- 

teissa työtä tehdään. Olet ehkä uusi jäsen tai muuten 
kiinnostunut selvittämään ja varmistamaan, että sinulla 
ja työpaikallasi on kaikki kunnossa. Täällä kuulet myös 
niistä kaikista palveluista, joihin olet oikeutettu liiton 
jäsenenä. Kurssi on 8.–9.10.2022 Holiday Club Tampereen 
Kylpylässä. Viimeinen hakupäivä on 2.9.2022.
 
Lähde päivittämään ja täydentämään tietojasi!
 
Juha Jaatinen, koulutus- ja järjestötoimitsija PAU
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Eetu Valmela, postinjakaja HKI 10 Arkadiankadulta, 
jakaa postia Nervanderinkadulla, jossa ministeri 
Heikki Ritavuori murhattiin 100 vuotta sitten. 
Artikkelin murhasta voit lukea tästä lehdestä.

Jokin aika sitten Eetu tutki työpaikkansa liepeillä olevia 
nähtävyyksiä, löytäen muun muassa Pyhää Yrjänää ja 
lohikäärmettä esittävän veistoksen, joka muistui mie-
leen elokuvasta Joulupukki ja noitarumpu, osoitteesta 
Dagmarinkatu 3. Tietoa tuli myös Ritavuoren murhasta, 
eikä aikaakaan, kun luottamusmies Jarmo Pakkanen tie-
dusteli taukohuoneessa, josko Eetu lähtisi kuvattavaksi 
Nervanderinkadulle ja Eetuhan lähti.

Siistiä ulkotyötä

Eetu aloitti jakajana Postissa kaksi vuotta sitten, määrä-
aikaisilla pätkillä ja osa-aikaisilla tunneilla, niin kuin yri-
tyksessä tapana on. Sittemmin työsuhde on vakinaistettu 
29 viikkotuntiin.

Mikä sai miehen tarttumaan postityöhön? Ennen pos-
tiuraa Eetu toimi kymmenisen vuotta torikauppiaana. 
Kiertely toreilla ja festareilla alkoi tuntua kuluttavalta 
vaihtuvine majapaikkoineen, joten Eetu asettui Helsinkiin 
ja myi kaksi vuotta muikkuja Kauppatorilla. 

Torimyynti on kausiluonteista. Vilkasta on toukokuusta 
lokakuulle ja talvea piristää Tuomaan Markkinat, mutta 
muutoin töitä ei juuri ole. Kun turistit oli ikään kuin 
nähty, alkoi nuori herra haikailemaan siistin työn perään. 
Tarkemmin sanottuna hakusessa oli hajuton työ, jossa 
saa olla ulkona. Näin postityö vei voiton torikauppiaan 
duunista.

Huolta ja toivoa

Eetu viihtyy postityössä ja kokee fyysisen työn jopa mie-
lekkääksi, tosin muuta liikuntaa ei työpäivän jälkeen mei-

POSTI
VEI VOITON

ODOTUKSISSA KOKOAIKATYÖ

naa jaksaa harrastaa. Työn itsenäisyys on myös mukavaa, 
mutta se, että sisätyöt kympistä siirrettiin Postikeskukseen 
ei ole ollut mieluinen siirto. Harmittaa, että keskittämisen 
myötä työn sosiaalinen osuus katosi. Nyt voi vain muistel-
la hulvatonta huumoria, joka lajittelutyön lomassa piristi 
työpäivää. Eetun mukaan jutuista olisi saanut tiukkaa 
Podcastia, varsinkin perjantaita kohden mennessä. 

Jakeluosuuksien jatkuva kasvaminen aiheuttaa huolta. 
Tällä hetkellä Eetu työskentelee neljänä päivänä viikossa, 
tiistaisin työtä ei ole. Vuoropäivämalliin siirtyminen antaa 
toivoa siitä, että voisi saada kokoaikaiset tunnit, mutta se 
tietää enemmän jakotyötä viikoittain. Vaakakupissa ovat 
toimeentulo ja oma jaksaminen. 

Tuoko elämä eteen vaihtoehtoja, jotka vievätkin voiton 
postityöstä? 

teksti ja kuva Riitta Sievilä
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PEAKON 
MIKÄ SE ON?

POSTISSA OTETTIIN SYKSYLLÄ 2021 KÄYTTÖÖN

UUSI HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYTTÄ MITTAAVA

Kysely toteutetaan kolme kertaa vuodessa ja 
jokaisella kyselyllä on oma teemansa. Vuoden 
2022 ensimmäisessä kyselyssä helmikuussa kar-
toitettiin työntekijöiden sitoutumista työhön. 

Seuraavassa kyselyssä painotetaan johtamista ja esihen-
kilötyötä. Vuoden viimeinen kysely painottuu terveyteen 
ja hyvinvointiin. 

Jokaisessa kyselyssä toistuvat samat ydinkysymykset ja 
lisäksi on teemoihin liittyviä syventäviä kysymyksiä.

Tunnistetaanko vastaukseni?

Vastata voi monilla eri laitteilla ja kanavilla, myös Pomo-
puhelimella. Kyselyyn kirjaudutaan omilla tunnuksilla, 
mutta se ei tarkoita sitä, että vastaus voitaisiin linkittää 
kehenkään yksittäiseen henkilöön. Kirjautuminen tarvi-
taan siksi, että vain Postin työntekijät voivat vastata kyse-
lyyn ja jokainen voi vastata vain yhden kerran. 

Mikäli työyksiköstä vastauksia on alle viisi, ne yhdistetään 
lähialueen kyselyyn, jotta anonyymius voidaan taata. 

Niin hyvässä kuin pahassa

Syksyllä 2021 suoritetussa kyselyssä isoimmiksi aiheiksi 
nousivat tunnustuksen antaminen, hyvän työsuorituk-
sen huomioiminen ja työmäärän hallittavuus. Nämä siis 
koettiin kaikista heikoimmin onnistuneiksi. Positiivisena 

asiana ylitse muiden nousi hyvät työkaverit. Arvostamme 
ja tuemme toisiamme.

Jatkossa postipalveluiden tärkeitä kehittämisteemoja ovat 
yhteisen strategian ja arvojen mukaisen viestinnän vahvis-
taminen sekä merkityksellisen työn kokemukseen liittyvät 
toimenpiteet.

Vastaamalla voit vaikuttaa

Kyselyyn kannattaa ehdottomasti vastata. Kysely on raken-
nettu hyvin ja kysymysten kohdalla voi myös antaa kir-
jallista palautetta. Tulokset tulevat nopeasti ja ne tulee 
aina käsitellä työpaikoilla. Mikäli vastauksia ei käsitellä, 
kannattaa vaikka vinkata edunvalvonnalle, joka voi asiaa 
viedä eteenpäin. 

Ensimmäisen kyselyn palautteet on käsitelty Postin joh-
dossa erittäin tarkasti ja kyselyyn liittyviä toimenpiteitä 
on jo käynnissä. 

Helmikuun kyselyssä vastausprosentti oli 65. Avoimena 
palautteena kommentteja tuli kaikkiaan 35 509 kappalet-
ta. Tämän kyselyn tuloksia käsitellään samoihin aikoihin 
kun Preivari-lehti on tekeillä. 

teksti Satu Ollikainen

KYSELY PEAKON, JOKA KORVAA KAIKKI AIEMMAT KYSELYT.
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KAIKKIEN KASSOJEN
ON NOUDATETTAVA TYÖTTÖMYYSTURVALAKIA

KULJETUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

oosteena muutama kassan 
puhelinpalvelussa usein 
toistuva kysymys vastauksi-
neen. Artikkeli kokonaisuu-

dessaan on julkaistu Reitti-lehdessä 
4/2021, voit lukea sen liiton nettisivun 
lehtiluukusta.

Minut on osa-aikaistettu ja halu-
aisin hakea soviteltua päivärahaa. 
Onko minulla oikeus soviteltuun 
päivärahaan? 

Soviteltua päivärahaa voidaan mak-
saa osittain työllistyvälle tai enin-
tään 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön 
ajalta. Työn tulee olla osa-aikaista 
työnantajan aloitteesta. Sovitellun 
päivärahan maksaminen edellyttää, 
että työsopimuksen mukainen työ-
aika on enintään 80 % alan kokoai-
kaisen työntekijän työajasta. Kassa 
tarkastaa hakujaksokohtaisesti, että 
jakson aikana maksetut työtunnit 
eivät ylitä 80 % enimmäistyöajasta. 

Mitä tarkoittaa, että työttömyyskassa 
huomioi työtulot maksuperusteisesti?

Maksuperusteisella sovittelulla tar-
koitetaan sitä, että työttömyyskassa 
huomioi päivärahaa vähentävänä ne 
osa-aikatyön tulot, jotka on maksettu 
hakujakson aikana. Esimerkiksi haet-
taessa päivärahaa kalenterikuukau-
delta 1.-28.2.2022, työttömyyskassa 
tarvitsee hakemuksen käsittelyä var-
ten palkkalaskelmat, joissa palkan-
maksupäivä on helmikuussa. 

Minut on lomautettu lyhennetylle 
työviikolle. Viikossa on yleensä yksi 
lomautuspäivä. Lomautus toteu-
tetaan pätkissä. Riittääkö, jos heti 
lomautuksen alussa ilmoittautuu 
työttömäksi ja toimittaa kassaan 
lomautusilmoituksen?

Työnhakijaksi voit ilmoittautua ver-
kossa osoitteessa www.te-palvelut.
fi. Mikäli työnhaku ei ole voimassa, 
kassa ei voi maksaa lomautuspäiväl-
le päivärahaa. Lyhennetylle työvii-
kolle lomautetun on hyvä huolehtia, 
että työnhaku on voimassa jokaisen 
lomautusjakson aikana, jos se välillä 
katkaistaan kokoaikatyöhön palaa-
misen vuoksi.

Lomautuksen alkaessa kassalle toi-
mitetaan hakujaksoa koskevat palk-
kalaskelmat, kopio työsopimukses-
ta sekä lomautusilmoitus. Mikäli 
lomautusta jatketaan, muista aina 
toimittaa uusin lomautusilmoitus 
kassalle hakemuksen liitteenä. 

K
Sovitellun päivärahan 
maksaminen edellyt-
tää, että työsopimuk-
sen mukainen työaika 
on enintään 80 % alan 
kokoaikaisen työntekijän 
työajasta.
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Huomioithan, että kassa saa pääsääntöisesti palkkatiedot 
suoraan tulorekisteristä ja päivärahan perustepalkka voi-
daan laskea tulorekisteritietojen perusteella vain, jos vii-
meisen puolen vuoden aikana ei ole ollut palkatonta aikaa 
tai alle 18 tunnin työviikkoja. On hyvä varautua siihen, että 
tulorekisterin tiedot eivät välttämättä ole riittävät ja silloin 
tarvitaan palkanlaskijan kirjoittama erillinen palkkatodis-
tus käsittelyä varten.

Jäin työttömäksi. Tuleeko minulle uusi omavastuuaika?

Omavastuuaika asetetaan työttömyyden alkaessa, jos sitä ei 
ole aiemmin asetettu tai edellisestä omavastuuajan asettami-
sesta on yli vuosi aikaa. 

Olen osa-aikatyötä tekevä 60-vuotias. Päivärahani on laskettu 
kokoaikatyön tulojen perusteella. Kun työssäoloehtoni täyttyy, 
lasketaanko päivärahani uudelleen?

58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Päivärahaa 
ei määritellä uudelleen, mikäli päivärahan taso laskisi. 

Tuleeko työttömyyskassalle toimittaa verokortti?

Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti jäsentensä verotie-
dot suorasiirtona verottajalta. Verotiedot koskevat palkkaa 
ja verottajan ohjeen mukaisesti ansiopäivärahaa maksetta-
essa ennakonpidätys on aina vähintään 25 % palkan vero-
korttia käytettäessä. Mikäli haluat muuttaa veroprosent-
tiasi, toimita kassalle erikseen etuutta varten tarkoitettu 
muutosverokortti. 

teksti Sara Malinen,
etuuskäsittelijä Kuljetusalan Työttömyyskassa

SAADAANKO VUOROPÄIVÄMALLI TOIMIMAAN ESPOOSSA?

ASKEL ETEEN, ASKEL TAAKSE 
Helmikuussa Espoon vuoropäivämallin osalta käytiin muutosneuvottelu varhaisjakeluun virtautet-
tavista osoitteellisista lähetyksistä.

Kesällä koko pääkaupunkiseutua alkoi vaivaamaan työvoimapula sekä varhais- että perusjakelus-
sa. Suurimmat haasteet ilmenivät Espoossa, jossa siirryttiin vuoropäivämalliin. Ajatus siitä, että 
varhaisjakajat riemumielin ottavat vastaan lisääntyvän työmäärän, osoittautui osin virheelliseksi. 
Ei ymmärretty, että osa varhaisjakajista teki työnsä lisäansioita saadakseen ja heillä todellakin on 
myös päivätyö, josta selviytyäkseen unta ei enää yön aamutunneille työn lisääntyessä ollut mahdol-
lista saada riittävästi. Lisäksi Hesarin aikaikkunassa ei osoitteellisen postin kanssa meinattu pysyä. 
Lehti halutaan aamukahvipöytään.

Koko vuoropäivän alku on tuskailtu osoitteellisten lähetysten seilaamisesta edestakaisin 
Postikeskuksen, varhais- ja perusjakelun välillä ja asiakkaille on aiheutunut ikävää viivästystä pos-
tien perille saapumisessa. Nyt siis otettiin aikalisä. Osoitteelliset lähetykset jakaa perusjakelu, joka 
kokemuksellaan varmasti työn hallitsee. 

Maaliskuusta alkaen Espoon perusjakelussa jaetaan lähetyksiä siten, että vuoropäivin asiakas saa 
postinsa. Määräpäiviin aikataulutetut eli kiireelliset lähetykset tullaan jakamaan päiväjakelun 
toimesta niin kutsutulla paikkausverkolla alueilla, joilla kyseisenä päivänä vuoropäivämallin nor-
mikierrosta ei ole.

Odotuksena on, että resurssitilanne kaikkinensa saadaan kuntoon ja silloin ollaan tilanteessa, jossa 
voidaan harkita osoitteellisenkin postin virtauttamista varhaisjakeluun.

Tällä tavoin alkaa myös Helsingissä huhtikuuksi suunniteltu vuoropäivämallin aloitus.

R.S.

34  •  Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Helsingin osasto



Piirtänyt: Matti Saine.

POSTELJOONI  
PARTANEN
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piirros Juho koivu

Tervetuloa päättämään ja keskustelemaan!
PAUn Helsingin osasto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kuljetusliittojen Hakaniemi-

salissa osoitteessa John Stenbergin ranta 6 lauantaina 19.3.2022 alkaen klo 11.00, kahvitar-

joilu 10.30. Ajankohtaiskatsauksen pitää liiton puheenjohtaja Heidi Nieminen. Työpaikoille 

lähetetyn kutsun mukaisesti sitovat ilmoittautumiset kokousruokailuun tuli olla tehtynä 4.3. 

mennessä. Pelkkään kokoukseen olet tervetullut ilmoittautumattakin.


