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Posti- ja logistiikka-alan unionin liittohallituksen kokous 12. - 13.4.2018
Ajankohtaista


Maan hallitus päätti lisätä työelämän epävarmuutta helpottamalla entisestään
työsuhteiden perusteettomia määräaikaisuuksia alle 30-vuotiaille ja
henkilöperusteista irtisanomista 11.4.2018 kehitysriihipäätöksissään.

Selvitykset ja päätökset














Kouvolan maksupalvelukeskuksen toiminta loppuu ja yt-neuvottelut ovat
päättyneet. Kuusi henkilöä kieltäytyi ottamasta työtä vastaan Helsingistä ja neljä
siirtyy Helsinkiin. Em. kuuden henkilön osalta toteutuu tuta-irtisanominen eli
vähennystarpeeksi jäi kuusi henkilöä.
Kuultiin Ida Nummelinin selvitys työympäristövaliokunnan kokouksen asioista.
Ahvenanmaan Postin – Posten Ålandin työehtosopimusneuvottelut ovat
vaikeassa tilanteessa eivätkä neuvottelut ole edenneet.
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen P-liitteessä olevien
toimihenkilöiden tes-työryhmä ei ole saavuttanut yhteistä lopputulosta.
Postin Savonlinnan kuljetuksen seitsemän työntekijää siirtyivät liikkeen
luovutuksena 3.4.2018 vanhoina työntekijöinä East Logistics Oy:lle. Yt käytiin
asiasta 26.3.2018.
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan tessin ulkopuolisen työvoiman koskevasta
kohdasta 46 § 5 on neuvoteltu työnantajan kanssa, koska he ovat irtisanoneet
kyseisen kohdan. Asiasta on käyty neuvotteluja, mutta ei ole löydetty yhteistä
ratkaisua asiaan.
Kuultiin Iikka Avelan selvitys työaika- ja vuosilomalain uudistusta käsittelevien
SAK:n taustatyöryhmien tilanteesta.
Jäsenhankintakampanja käynnistyy lähiaikoina ja luottamusmiehille lähetetään
kampanjamateriaalia. Kampanjan yhteydessä jäsenille arvotaan hienoja
palkintoja mm. matka- ja kodinkonelahjakortteja.
Vahvistettiin valinta Informaatiologistiikka-alalle OpusCapita (BES), Posti
MESEn ja Turun palkkahallinnon pääluottamusmieheksi Hannu Lahdenperä ja
varapääluottamusmieheksi Päivi Holpainen.
Käsiteltiin liittovaltuuston kevätkokoukselle menevät asiat.
Käsiteltiin liiton tulevaisuuden eri vaihtoehtoja. Liittovaltuuston kevätkokous
tekee päätöksen asiasta 22. – 23.5.2018 kokouksessaan. Asiasta kattava
tietopaketti huhtikuun Reitti lehdessä 4/2018 (ilmestyy 26.4.).
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Nimettiin Niina Pentinmäki Ida Nummelinin sijaisuuden ajaksi seuraaviin
tehtäviin 16.5.2018 alkaen:
o PAUn työympäristövaliokunnan sihteeri
o Posti: - Eläkeasioiden neuvottelukunta
- Työterveyshuollon neuvottelukunta
o Työturvallisuuskeskus:
- Kuljetus- ja logistiikka-alan työalatoimikunta
- Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työalatoimikunta
- Lastaus- ja purkupaikkojen turvallisuus
o SAK: - Kehittäjät ja tutkijat
- KV-asiantuntijat
- Sosiaalipoliittiset asiantuntijat
- Työsuojeluvastaavat
Nimettiin liiton edustajaksi Seppo Kinnunen Työväenperinne - Arbetartradition
ry:n sääntömääräiseen kevätvuosikokoukseen 16.4.2018.
Nimettiin liiton edustajaksi puheenjohtaja Heidi Nieminen Heimarin
yhtiökokoukseen.

Ay-terveisin,
Jussi Saariketo
Jussi Saariketo
liittohallituksen sihteeri
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