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Ajankohtaista 

• Erityisesti pääkaupunkiseudulla on postinjakelussa ollut viime aikoina suuria 
jakelujäämiä. 

Selvitykset ja päätökset 

• Kuultiin Jussi Saarikedon selvitys jakelun ammattivaliokunnan kokouksesta. 

• Kuultiin Päivi Holpaisen selvitys työympäristövaliokunnan kokouksesta. 

• Kuultiin Juha Jyrkisen selvitys työsuojeluvaltuutettujen organisaation 
neuvottelutilanteesta. Neuvotteluja jatketaan osapuolten välillä maaliskuussa. 

• Seinäjoen elintarvikelogistiikan uudelleenjärjestelyt yhteistoimintaneuvottelut 
ovat käynnistyneet 11.2.2019. Kohderyhmässä on yhteensä 48 henkilöä ja 
vähennystarve enintään 40 henkilöä. 

• Helsingin postikeskuksen ulkomailta tulevien tavaralähetysten siirtäminen 
alihankintaan SOL Henkilöstöpalvelut Oy:lle on käyty yhteistoimintaneuvottelut. 
SOL on ilmoittanut noudattavansa Postin vaatimuksesta jatkossa työntekijöihin 
Teollisuusliiton ja Medialiiton JakeluTESia ja toimihenkilöihin 
Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL:n työehtosopimusta.  

• Posti Group Oyj:n, Posti Oy ja Posti Messaging Oy:n muutoshankkeet 
yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 6.2. ja toinen neuvottelu käytiin 15.2. 
Kohderyhmässä on yhteensä 299 henkilöä, joista vähentämistarve on enintään 
106 henkilöä.  

• Posti Oy:n alueen toimintojen uudelleenjärjestelyistä ovat käynnistyneet 
yhteistoimintaneuvottelut 5.2. Neuvottelut käydään erikseen alueittain 
Pääkaupunkiseutu/Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa/Satakunta, Kaakkois-
Suomi, Pohjanmaan ja Pohjois-Suomi. Luvut vaihtelevat alueittain suuresti osa-
aikaistamisten, lomauttamisten ja vähentämistarpeiden osalta. Neuvotteluiden 
arvioidaan päättyvän 18.3. 

• Seinäjoen ja Tampereen lajittelukeskusten toimintojen uudelleenjärjestelyt 
yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnistyneet. Seinäjoen postikeskuksessa 
vähentämistarve on 10 henkilöä ja lisäksi 20 enintään henkilöä ollaan osa-
aikaistamassa. Tampereen postikeskuksessa osa-aikaistamisia on tulossa 
enintään 30 henkilölle ja osa-aikaisten tunteja ollaan vähentämässä enintään 
20:lta. 

• Porin jakelutoimipaikan keskittämisestä on käyty yhteistoimintaneuvottelut. 
Kaksi esimiestä irtisanotaan ja työtehtäviä siirretään ryhmävastaavien 
tehtäväksi. 
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• Tampereen postikeskuksessa on käyty yhteistoimintaneuvottelut 
esimiestehtävistä. Kaksi tuotantopäällikkötehtävää on lakkautettu ja esimiehiä 
on lisätty viisi. 

• Kuultiin Jukka Kalliokosken selvitys kuljetuksen työehtosopimustyöryhmän 
tilanteesta. Toistaiseksi työryhmä ei saavuttanut lopputulosta ja työryhmän työ 
päättyy. 

• Vahvistettiin, että Helsingin postikeskuksen työntekijäasemassa olevien 
varapääluottamusmieheksi on valittu Jouko Luttinen 17.1.2019 alkaen. 

• Vahvistettiin Esimies- ja Erityisryhmät ry osaston nimen kirjoittajien 
muuttaminen osaston sääntöihin. Yhdistys vie sääntömuutoksen Patentti- ja 
rekisterihallituksen päätettäväksi. 

• Päätettiin järjestää PAU:n talvipäivät vuonna 2020 Tampereella. Tarkempi 
ajankohta on 15. – 16.2.2020. 

• Kuultiin matkaselvitys SDC Project – 3rd Workshop in Warsaw 22.-23.1.2019 
 
 

Ay-terveisin,   

Jussi Saariketo 

Jussi Saariketo 
liittohallituksen sihteeri 

 

 

 

 

 

 

  


