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Ajankohtaista 
 

- Postialan tilanne näyttää hankalalta, volyymit laskevat 5 %:n vuosivauhdilla, sanomalehtien 

alueesta riippuen 0-30 %.  

 

- Itella Information Oy:n  Finance and Accounting Services-liiketoimintayksikössä on käynnistetty 

50 henkilöä koskevat yt-neuvottelut. Neuvottelujen alkaessa työnantajan ilmoittama vähennystarve 

oli 25 henkilöä. Itella tavoittelee muun muassa yksikön tehtäviin kuuluvan palkanlaskennan 

ulkoistamista Puolaan ja Viroon.  

 

Selvitykset ja päätökset 
 

- Päätettiin sanoa irti Viestinvälitys- ja logistiikka-alan sekä Informaatiologistiikka-alan 

työehtosopimukset. 

 

- Itella Posti Oy irtisanoi palkkaliitteissä C  ja N käytössä olleet ryhmäpalkanosaan perustuvat 

palkkajärjestelmät päättymään  31.10.2013. PAU ei ole tilanteeseen tyytyväinen, asiaan palataan 

tes-neuvotteluissa.  

 

- Kelpo Kuljetuksen toiminta lakkautetaan 31.12.2013 mennessä. 35 kotimaan kuljetusreittiä siirtyy 

DHL Freightiltä Itella Logistiikalle 1.10.2013 alkaen. Kuljettajia siirtyy Itellaan vanhoina 

työntekijöinä Oulusta, Jyväskylästä, Tampereelta, Seinäjoelta ja Vantaalta yhteensä 22.  

 

- Valmisteluistunto Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n ja Suomen 

Mainosjakajien Etujärjestö ry:n solmiman tes:n (mainosjakajien tes) pätemättömyyttä koskevasta 

kanteesta on pidetty Helsingin käräjäoikeudessa. Päätöstä odotetaan tämän syksyn aikana.  

 

- Esa Jakeluiden valitus postitoimilupapäätöksestä on edelleen korkeimman hallinto-oikeuden 

käsittelyssä. 

        

- Päätettiin pyytää tarjouksia kokousjärjestäjiltä (myös PKS-alueen ulkopuolelta) XXV 

liittokokouksesta 2017.  

 

- SAK:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Kiljavan opistolla 21.-22.11.2013. 

 

- Todettiin PAU:n Nokian osasto purkautuneeksi. 

- Uusittiin kuljetusliittojen ”Kaveria ei jätetä”-yhteistyösopimus.  Yhteistyösopimuksen mukaan 

liitot tukevat toisiaan erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa esimerkiksi nykyisiä työehtoja pyritään 

heikentämään, työnantaja julistaa työsulun tai joissa käytetään lakon aikana rikkurityövoimaa. 

Yhteistyösopimuksessa ovat mukana PAU:n lisäksi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, 

Ilmailualan Unioni IAU, Rautatievirkamiesliitto, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY, 

Suomen Merimies-Unioni SMU ja Veturimiesten liitto. 

- Kuultiin matkaraportti Nordiska Post Unionin (NPU) hallituksen kokouksesta 19.-21.8. 

 

      KÄÄNNÄ- 
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- Nimettiin Tero Kiljunen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan tes:n kuljetuksen työehtoja pohtivaan 

työryhmään aiemmin nimettyjen lisäksi.  

 

- Nimettiin henkilöt liittohallituksen apuelimiin. Neuvottelu- ja valiokuntien kokoonpanot löytyvät 

liiton verkkosivuilta (pau.fi > intranet edunvalvojille > edunvalvonta > liittohallitus > 

apuelimet/valiokunnat). 

 

- Nimettiin Katriina Turunen PAUn Opintorahaston hoitokunnan asiamieheksi Ville Wallinin 

tilalle. 

 

Ay-terveisin 

 

Juha Pöyry 

tiedottaja 
 


