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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
MITTARIT NÄYTTÄVÄT HYVILTÄ

TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen Kuvalehden 11.2. ilmestyneessä numerossa on ansiokas henkilökuva Sanna Suvanto-Harsaaeesta. Hallitusammattilainen Suvanto-Harsaae toimii myös Postin hallituksen puheenjohtajana. Postin osalta jutussa kerrotaan seuraavaa:
Kun Suvanto-Harsaaea pyydettiin tehtävään toissa keväänä, hän
tiesi joutuvansa kriisintappajaksi.
”Kaikki kysyivät, että kuinka hullu akka olet, kun tuollaiseen lähdet. Valtio-omistaja oli sitä mieltä, että osaan hoitaa yrityksiä, joissa
tarvitaan suunnanmuutosta. Ehkä tämä on minulle kansalaisvelvollisuus, kun en saanut aikanaan armeijaa käydä”, Suvanto- Harsaae
sanoo hymynkare huulillaan.
Moni hallitusammattilainen karsastaa valtionyhtiöitä, koska
poliittiset väännöt saattavat sotkea päätöksentekoa. Suvanto-Harsaae ehti ennen Postia saneerata ”aivan hirveässä kunnossa olleen”
valtion alkoholiyhtiön listautumiskelpoiseksi. Valtio suunnitteli
myös Postin viemistä pörssiin, mutta aikeet hautautuivat kylmän
realismin alle. Toimialan murroksessa selviytymisessä on ollut yhtiölle riittävästi tekemistä.
Suvanto-Harsaae katsoo koronan edistäneen Postin muodonmuutosta. Se ei ole sinänsä yllättävää, koska ulkoiset kriisit usein
ajavat yrityksiä uudistumaan.
”Ikuinen puhe siitä, kuinka kirjepostin määrä kutistuu pieneksi
ja pakettien kuljettamisesta tulee suurta liiketoimintaa, ei ole enää
ikuista puhetta, vaan todellisuutta.”
Uuden strategiansa mukaisesti Posti on muuttumassa sisälämpöisestä asiakaslähtöiseksi yhtiöksi, mutta vanhat synnit rasittavat
vielä sen julkista kuvaa. Suvanto-Harsaaen mukaan Posti teki vuosikaudet asiat ”päin mäntyä”, koska ei piitannut asiakkaiden kokemuksista, vaan tuijotti omia sisäisiä mittareitaan.
Kiitoksia rohkeasta ja ennen kaikkea rehellisestä kommentoinnista. Tämä on juuri se ristiriita, jonka sekä asiakkaat että Postin
työntekijät ovat tiedostaneet. 2010-Luvulla Postin johto eli ihan
omassa todellisuudessaan. Laatuongelmat piilotettiin tilastojen ja
mittareiden taakse.
Muistan kun vielä 2010-luvun alkupuolella tehtiin tarkastuskäynti pieneen kymmenen hengen toimipaikkaamme. Kaikki
paikat kollattuaan tarkastajat löysivät yhden kirjeen, joka heidän
tulkintansa mukaan olisi pitänyt olla sen päivän jaossa. Siitä piti
tehdä kirjallinen selitys. Muutaman vuoden kuluttua usea jakamaton reitti tai postinumero ei moista selitysvelvollisuutta enää aiheuttanut. Aina tilaisuuden tullen otin asian puheeksi päälliköiden
ja suunnittelijoiden kanssa. Vastaukset noudattivat samaa linjaa:
Toiminta on laatukriteerit täyttävää.
Ehkä absurdeimman tilanteen koin reseptiuskonnon aikaan.
(Onko muuten tuostakaan uskonnosta kukaan hetkeen mitään
kuullut?) Päällikkökollegio seisoi jäämärullakoiden edessä myöntämässä sertifikaattia. Mittarit näyttivät hyviltä.
Varmasti Suvanto-Harsaaen saneeraustoimet koskevat vielä kipeästi monia työntekijöitä, mutta mukavaa kuulla, että saneerauslistalla on myös Postin ylimielinen imago.
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA
HULLUUTTA VAI JOHDONMUKAISUUTTA?

Useimmille postilaisille työpaikan pysyvyys on tärkein hyvän työn ominaisuus. Työpaikan pysyvyys tuo tyytyväisyyttä ja vaikuttaa vahvasti henkilön
työmotivaatioon. Tälläkin hetkellä muutosneuvotteluiden piirissä on yli kaksituhatta postilaista.
Tampereen perusjakelussa käytiin 9.2.2022 muutosneuvottelu 33-postinumeroalueilla siirtymisestä ns. vuoropäiväjakeluun.
Muutosneuvotteluiden piirissä oli lähes kaksisataa pirkanmaalaista postityöntekijää. Irtisanomisilta ja osa-aikaistamisilta vielä
säästyttiin. Työehtosopimusneuvottelujen (syksy 2021) yhteydessä sovittiin vuoropäivämalliin siirtymisestä. Tavoitteena on pitää
mahdollisemman paljon tuotteita perusjakelussa ja työsuhteet
suunnitellaan pääsääntöisesti kokoaikaisiksi. Lisäksi alueellisesti on
sovittu asioista. Jakelutyö on mahdollista tehdä eri kulkuvälineillä.
Kärry- ja pyöräjakoihin työt ulkona joka toinen päivä. Ulkotyön
kokoaikaisuuksiin mahdollisemman vähän muutoksia. Kohdataan
jokainen tekijä ja saadaan ääni kuuluviin ja toiveet huomioitua.
Näitä asioita on harjoiteltu aprillipäivästä saakka. Osassa toimipaikoista on kohtuudella onnistuttu tavoitteissa, mutta vielä on
liitereitä missä työmäärä ei kohtaa työntekijän kanssa. Liian moni
työntekijä kokee, ettei hänellä ole vaikutusmahdollisuutta omaan
työhönsä. Työpäivät venyvät liian pitkiksi, asiakkaat valittavat
myöhästyneistä lehdistä. Sanoilla ja teoilla on ristiriita. Mikäli
työnantaja ei pyri kaikin keinoin keventämään jakelutyötä ja pitämään sovituista asioista kiinni, edessä on kato työntekijöistä ja
jakelun muuttuminen osa-aikaiseksi. Pääkaupunkiseudulla tämä
on jo konkretisoitunut. Työantajan tehokkuusajattelu näyttää menevän kaiken muun edelle.
Tampereen postikeskuksessa käytiin yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Helsingin ja Tampereen toimintojen
ja henkilöstön uudelleenjärjestelyt. Siirtyviä tehtäviä oli lähtevä
manu- ja konelajittelu, saapuva konelajittelu, selvitys ym. Erilaisia
kokonaisia tehtäviä lakkautettiin ja osa tehtävistä muuttui. Kaiken

kaikkiaan noin viisikymmentä työvuoroa väheni pokista, vähennys
kohdistui vuokratyövoimaan. Tämän lisäksi kevyen puolen koneet
katosivat ja taisi siinä lähteä romuttamolle vähän muitakin koneita. Osa koneista siirrettiin Helsinkiin samoin työpanos. Edunvalvonta on toki ollut mukana muutosneuvotteluissa, mutta vasta
sitten kun päätökset on oikeastaan jo tehty. Kun laiteinvestointeja
tehdään tai tässä tapauksessa, kun koneita aletaan romuttamaan,
Leo Harra
niin voisi ottaa henkilökunnan mukaan suunnitteluun ihan sieltä
lattialta.
Eipä Posti ollut näitäkään suunnitelmia ihan loppuun asti miettinyt. Nyt Tampereelta käydään Helsingissä viikonloppuisin tekemässä Tampereen töitä. Pasilassa on työvoimapula ja ruuhkaa, joka
heijastuu kuljetuksissa Tampereelle. MSM-kimput myöhästyvät ja
täällä taas tehdään viikonlopputöitä. Halpaa hommaa.
Pokkiin saatiin toki korvaavaa työtä. Helsingistä saatiin kaksi niputuskonetta, jotka myytiin Punamusta-nimiselle firmalle. PuMa
on aloittanut omana firmana työt pokissa. Lohdullista on, että
siellä käytetään PAUn tessiä, jonka noudattamista on syytä valvoa.
Niputustyötä on tarjolla myös meidän omalle väellemme ja näin
saadaan paikattua menetettyjä töitä. Työn tuunauksella työtä voi
tehdä fiksummalla ja tuottavammalla tavalla käyttäen samalla hyväksi henkilökunnan vahvuuksia.
Yhdenvertaisuus työpaikoilla puhuttaa. Tampereen postikeskuksen taukoriita ei ole vielä käyty loppuun. Tulen tekemään työnantajalle erimielisyyden taukojen yhdenvertaisuudesta. Tasapuolinen
kohtelu, vahva ja luottamuksellinen yhteistyö täytyy saattaa kunniaan. Menestyvä yritys tarvitsee luottamusta, tällä hetkellä sitä ei
ole riittävästi.
Mukavaa kesää kaikille.
Leksa

PETANKKI
OUPPEN

Seppo Kontula
eläkkeelle

UUDESSA PAIKASSA
Pelit järjestetään 6.8.2022
Peltolammin kentällä osoitteessa
Säästäjänkatu 23 klo 12.00.
Petankin järjestäjänä toimii Jukka Kumpulainen.
(jukka.kumpulainen@posti.com,
puh. 050 - 5699 614)
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Seppo Kontula teki 47 vuotta
pitkän uran Postilla. Ensimmäinen toimipaikka oli Vehmaisten posti, tutuiksi tulivat
myös Pyynikin, Rautatienkadun ja Hervannan toimipaikat.
Pisimpään Seppo vaikutti
Kaukajärven jakelussa.
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Ukrainan posti

on Kremlin tähtäimessä
Ukrainan postilla on merkittävä rooli maan talouden ja huoltovarmuuden varmistamisessa. Normaalitilanteessa Ukrposhta toimittaa paitsi postit myös ruuat ja eläkkeet 3,5 miljoonalle eläkeläiselle käteisenä
joka kuukausi. Toimitusjohtaja Igor Smeljanskin huhutaankin olevan Venäjän tappolistalla.
Ukrainan kansallisen postilaitoksen Ukrposhtan normaali toiminta pysähtyi 24. helmikuuta, kun ensimmäiset venäläiset pommit ja ohjukset iskivät Ukrainaan. Sen toimitusjohtajalle Igor
Smeljanskille kerrottiin, että hän oli Putinin tappamislistalla yhtenä Ukrainan tärkeimmistä johtajista. Ensimmäisen sotapäivän
aamuna hän meni toimistolleen, haki tietokoneensa ja tuhosi arkaluontoisimmat tiedot. Siitä lähtien hän on ollut liikkeellä yhdestä
julkistamattomasta paikasta toiseen, johtanut Ukrposhtan operaatioita puhelimen ja kannettavan tietokoneen avulla.
Voi vaikuttaa yllättävältä, että postipäällikkö nimetään yhdeksi ensisijaiseksi kohteeksi. Ukrposhtalla on kuitenkin yli 3 000
ajoneuvoa ja useita lentokoneita, 60 000 työntekijää, joista 4 000
on aseistettuja, ja yli 10 000 postitoimistoa. Joitakin Ukrposhtan
kuorma-autoja on käytetty ruoan ja lääkkeiden kuljettamiseen
alueella, jota Smeljanski kutsuu humanitaariseksi sillaksi Slovakiasta, Puolasta, Romaniasta ja Puolasta.
Ukrposhtan vastuulla on ollut eläkkeiden jakaminen 3,5 miljoonalle eläkeläiselle. Käteisenä, henkilökohtaisesti heidän koteihinsa kuukausittain. Kymmenen päivää Venäjän hyökkäyksen
jälkeen yli miljoona eläkeläistä ei ollut saanut ruokalähetyksiä,
eläkkeitä tai lääkkeitä.
Lähes kolmasosa Ukrainan 44 miljoonasta ihmisestä asuu
maaseutukylissä. Näillä alueilla on hyvin vähän pankkeja. Vaikka
asukkailla olisi pankkitili, varsinkaan iäkkäät eivät pääse helposti pankkikonttoreihin. Eläkeläiset saavat maksunsa eri päivinä.
Eläkerahoja jaetaan rullavasti koko kuukauden ajan. Koronapandemian alettua Ukrposhta on toimittanut myös lääkkeitä. Koska
kauppoja ei myöskään ole paljon, Ukrposhta myy ja toimittaa
myös ruokaa valtion tukemilla hinnoilla.
Venäjän hyökättyä Smeljanski tiesi, että Ukrposhtan oli reagoitava nopeasti.
-Aiemmin tiesimme, missä kaikki asuvat. Monien jouduttua pakenemaan taisteluiden alta loimme vihjelinjan, johon soittamalla
voi ilmoittaa mihin lähetykset voi toimittaa, hän kertoo.

Sota keskeytti uudistukset
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neja jakelukeskuksia, työn automatisointia ja internetyhteyksien
rakentamista asukkaille maaseutukylien postitoimistoihin. Sodan
myötä uudistushankkeet luonnollisesti pysähtyivät. Nyt budjetti
tulee kulumaan tuhojen korjaamiseen. Olettaen, että Ukraina Venäjän hyökkäyksestä ylipäänsä selviää.
Ukrposhtalla on kaikkiaan iso rooli Ukrainan taloudessa. Se
muun muassa järjestää sähköisen kaupankäynnin kursseja opettaakseen pienyrittäjiä ja käsityöläisiä myymään tuotteitaan eBayssa, Amazonissa, Etsyssä ja muilla kansainvälisillä alustoilla. Ennen
sotaa tämä liiketoiminta oli kasvanut puoleen miljardiin dollariin
vuodessa.

”Voimme vain rukoilla”
21-vuotias Maria Lukaševitš on nuorin työntekijä Novoiavorivskin postitoimistossa. Se sijaitsee Lvivin kaupungin ja Puolan
rajan välisen päätien varrella. Hän aloitti vain kolme kuukautta
sitten valmistuttuaan yliopistosta.
- Kaikilla muilla on minun ikäisiäni lastenlapsia, hän sanoi kollegoistaan.
Yhdessä Ukrposhtan uusista valkokeltaisista pakettiautoista hän
vastaa neljän pienen postikonttorin alueesta. Kierroksella maaseutukylissä on mukana aseistettu kuljettaja.
-En edes halua tietää, kuinka paljon rahaa meillä on mukana!,
hän sanoo. Henkilökohtaiseen varustukseen kuuluu myös pippurisumute, jota hän kantaa takin taskussa. Pakettiauto on lastattu
täyteen sanomalehtiä, ruokakasseja, paketteja ja kirjeitä.
-Kaikissa näissä kylissä on miehiä, jotka ovat menneet rintamalle. Minun ikäisiäni ja jopa minua nuorempia. Myös ystäviäni.
Monet ovat lähteneet, mutta suurin osa on jäänyt. Kaikilla ei ole
paikkaa mihin mennä. Voimme vain rukoilla, Lukasevych sanoo.
Sodan alkupäivinä alkoi liikkua huhu siiviilipuolustusjoukkoihin liittyneestä Serhi Tšižikov-nimisestä Ukrposhtan työntekijästä.
Hän oli ampunut alas Tšernihivin kaupunkia pommineen hävittäjäkoneen olkapäältä ammuttavalla ohjuksella. Verkkomeemit ja
vitsit syntyivät. "Ukrainalaiset postimiehet toimittavat aina ajoissa!”. ”Oliko se Avengers? Ei! Se oli postimies!".

Smeljanski on johtanut Ukrposhtaa vuodesta 2016. Hän on
opiskellut ja työskennellyt 10 vuotta New Yorkissa. Uudistusmielinen toimitusjohtaja korostaakin länsimaisia arvoja ja toimintamalleja. Kaikki Ukrposhtan ylimmät johtajat käyttävät virallisissa
kuvissaan T-paitoja puvun sijaan.
-Edes suurimman yrityksen johtaja ei ole tsaari, Smeljanski sanoo.

Jopa Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov on viitannut
"postimiehiin, jotka ampuvat alas lentokoneita". Totta tai ei, sota-aika synnyttää aina myös synkkää huumoria.

Smeljankilla oli selvittelyn alla postipankin perustaminen ja
jopa Ukrposhtan yksityistäminen. Suunnitteilla oli myös moder-

Lyhennelmä Alan Chinin artikkelista ”Ukraine's postal service is a Kremlin target.”
Artikkeli julkaistiin Business Insiderissa maaliskuun alussa.
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Maria Lukaševitšilla on reitillä mukana aseistautunut kollega. Omaan henkilökohtaiseen varustukseen kuuluu pippurisumute.

Igor Smeljanskilla on mukanaan Ukrainan lippu, jonka hän aina ripustaa seinälle usein vaihtuvissa piilopaikoissa. Hän luottaa siihen, että
jonain päivänä lippu palaa takaisin hänen mukanaan pääkonttoriin Kiovassa.
TAMMER-POSTI 1/2022
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Posti mukana Työstä turvaa-hankkeessa
Posti haluaa tukea Ukrainaa myös omalla toiminnallaan sekä liiketoiminnassa että humanitäärisen avun kautta. Yksi tapa tukea sotaa pakenevia
ukrainalaisia on heidän työllistämisensä.
Posti on mukana EK:n ja StaffPointin Työstä turvaa -hankkeessa, jonka avulla pyritään hankkeessa mukana olevien yritysten toimesta työllistämään 200–400 ukrainalaista. Tavoitteena on tarjota
työtä niille Suomeen tulleille ukrainalaisille, joilla on toive tehdä
työtä oman arjen helpottamiseksi ja kotoutumiseksi, kunnes tilanne selkiintyy. Hankkeen kautta työllistetään tilapäisen suojelupäätöksen saaneita ukrainalaisia. Näin pakolaisia voidaan työllistää
mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Hankkeessa on mukana yli 60 yritystä, Postin lisäksi mm. Kesko, Fazer, Stockmann,
Attendo, Elisa ja Valmet.

Maahanmuuttoviraston lupaprosessissa on ollut ruuhkaista ja
toivomme hankkeen kautta tulevien hakemusten lisääntyvän. Ukrainalaisilta työnhakijoilta on tullut yksittäisiä hakemuksia. Osa
hakemuksista on tullut avuliaiden postilaisten välittäminä. Tällä
hetkellä harjoittelussa on noin 10 henkeä. Posti perehdyttää tehtäviin eikä aiempaa kokemusta esimerkiksi jakelutyöstä vaadita,
mutta englannin kielen taitoa vaaditaan muun muassa työturvallisuuden varmistamiseksi. Staffpointin mukaan moni hakijoista ei
puhu englantia. Lisäksi moni äiti vielä etsii itselleen ja lapsilleen
pysyvämpää majoitusta ja lapsilleen koulupaikkaa.
Postilla on entuudestaan työntekijöitä monesta kulttuuriperimästä ja maasta, ja kaikki ovat tervetulleita hakemaan töihin.
Iida Valin-Ukkonen
Postin tiedotus

Tilapäistä suojelua saava voi aloittaa työt heti
lupapäätöksen saatuaan
Tilapäistä suojelua saavilla on rajoittamaton oikeus tehdä työtä heti, kun he ovat saaneet päätöksen tilapäisestä suojelusta. Oleskelulupakorttia ei tarvitse enää odottaa. He voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja saada työllistymistä tukevia palveluita, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ohje.
Jo yli neljä miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan Ukrainasta sotaa muihin maihin. Heistä noin 40 000−80 000 ihmisen
arvioidaan päätyvän Suomeen. Suomi on päättänyt myöntää kaikille Ukrainasta sotaa pakeneville tilapäistä suojelua, jos he sitä
hakevat.
Tilapäistä suojelua saava voi tehdä töitä vapaasti heti, kun hän on saanut päätöksen oleskeluluvasta. Tilapäisen suojelun päätöksen saa jatkossa tiedoksi aiempaa nopeammin, mikä nopeuttaa työskentelyn aloittamista. Oleskelulupakorttia ei tarvitse enää
odottaa. Tilapäistä suojelua saava voi ilmoittautua TE-toimiston asiakkaaksi ja saada työllistymistä tukevia palveluita, kuten
esimerkiksi kielikoulutusta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ohje, joka on suunnattu Ukrainasta pakeneville.

Kaikki sotaa paenneet eivät vielä näy tilastoissa
Yli 15 000 Ukrainasta sotaa paennutta on jo hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua. Suurin osa heistä on hakenut tilapäistä
suojelua. Kaikkiaan sotaa paenneita on kuitenkin saapunut enemmän, sillä Ukrainasta voi saapua Suomeen myös viisumivapaasti kolmen kuukauden ajaksi, jos tulijalla on biometrinen passi. Ilman viisumia saapuneiden työnteko-oikeus on kuitenkin
tiukasti rajattu.
Ennen sotaa Suomessa asui vakituisesti noin 7 200 ukrainalaista. Ukrainalaisia on viime vuosina ollut paljon myös maa- ja
metsätalouden kausitöissä.
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Kevyt lajittelu loppui
Tampereen postikeskuksesta
Elena Veijalainen ja Anne Kaukoniemi tekemässä viimeisiä vuorojaan pokin kevyellä puolella.
Posti siirsi koneellisen printtilajittelun Tampereelta Helsinkiin.
Tänä vuonna on tavoitteena saada Helsingin postikeskukseen kaksi uutta MSM konetta. Lisäksi Helsinkiin tulee ainakin kaksi uutta
Treco Solitaire Robot-lajittelukonetta. Nämä pystyvät laittamaan
suoraan jakojärjestykseen kaikki perusjakelun tuotteet, myös maksikirjeet ja sanomalehdet. Treco Solitaire Robot-lajittelukoneet
tulevat siis jatkossa vähentämään entisestään manuaalista käsinlajittelua.
Tampereen postikeskuksesta vapautuvaan tilaan siirtyi puolestaan Postisen lajittelukoneet. Lajittelukoneet myytiin alihank-

Koneita purettiin alkukevää aikana.

kijalle, jolta Posti ostaa kyseisen palvelun. Alihankkija käyttää
mainoslajittelussa vuokratyöntekijöitä, jotka toimivat PAU:n työehtosopimuksella.
Muutoksen ulkopuolelle jäi esityötehdas ja saapuva manulajittelu. Kevyttä lajittelua on tehty Tampereen postikeskuksessa pääosin
vuokratyövoimalla, joten sillä ei ole vaikutusta Postin palveluksessa
olevien työsuhteisiin. Vuokratyövoiman käyttö sen sijaan väheni
huomattavasti, kaikkiaan postikeskuksesta väheni 50 työvuoroa.
Lisää asiasta Leo Harran palstalla sivulla 3.

Postin tiloissa toimiva alihankkija PunaMusta Oy työllistää paitsi
vuokratyövoimaa, myös jonkin verran Postin henkilöstöä. Alihankkija
käytää PAU:n työehtosopimusta.
TAMMER-POSTI 1/2022
TAMMER-POSTI 1/2022
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA
Muutosten kevät
Tulin valituksi työsuojeluvaltuutetuksi Pirkanmaa-Satakunta,
Tampereen postikeskus ja Linnakallion terminaali- alueelle. Vaalituloksen kuultuani vietin yhden unettoman yön miettiessäni, että
mitä tapahtui. Olen monen vuoden ajan kuitenkin ajatellut, että
tämä on se mitä haluan tehdä. Valtuutetun sijaisuutta olen hoitanut
Kari Salosen ollessa Satakunnan valtuutettuna ja myös Kaj Rönnkvistin sijaisena olin tällä nykyisellä alueella. Olen tämän kevättalven
aikana huomannut, että on todellakin ihan eri asia olla valtuutetun
sijainen, kuin varsinainen valtuutettu. Todellisuus iski vasten kasvoja
aika äkkiä; alueeni on laaja, postikeskusmaailma on minulle vieras,
vaikka varavaltuutettuna olenkin ollut. Keräsin luottamusta itseeni
hokemalla, että kyllä tästä selvitään ja auttavia tahoja on olemassa.
Päätin tutustua postikeskusmaailmaan mitä pikimmin… no se
suunnitelma meni aika äkkiä pieleen. Postikeskuksessa alkoi muutosneuvottelut ja tietoon tuli, että käytännössä lähes kaikki kevyen
puolen työt siirtyvät osittain Helsinkiin ja osa koneista jopa romuksi.
Pakettipuoli jää ennalleen. Lisätyönä pokkiin tulee postisen niputuskoneita kaksin kappalein Helsingistä. No niin, sitten tuli huoli töiden
tekemisestä postikeskuksessa koneiden purkamisen ja uusien asentamisen aikana. Työturvallisuus on säilytettävä näidenkin töiden aikana.
Tätä kirjoittaessani purkutöitä ja asennuksia on aloitettu ja jopa saatu
jo osittain päätökseen. Ensimmäinen niputuskone on jo käynnissä.
Meluhaittoja ja muutakin harmia purkutöistä ja kasaamisesta on aiheutunut. Onneksi ei tapaturmia näiden töiden vuoksi ole sattunut.

Henkilöstön huolet

Isoja asioita tapahtuu ja epävarmuus töiden jatkumisesta aiheutti muutosneuvotteluiden aikana henkistä kuormitusta, mikä näkyi
jonkin verran sairaspoissaolojen lisääntymisenä. Meillä vakituiset
työntekijät saavat kuitenkin säilyttää oman työpaikkansa. Tehtävät
muuttuvat joillakin ja henkistä kuormaa pienentämään työnantaja kartoitti ihmisten toiveita omien työtehtäviensä suhteen. Tiettyä
problematiikkaa aiheuttaa myös se, että niputuskoneet omistaa alihankkija ja työsuojelun näkökulmasta työsuojelun vastuukysymykset ovat minulle vielä epäselviä. On tarkoitus, että osa postin sekä vakituisesta, että vuokraväestä voisi osittain työskennellä alihankkijan
palveluksessa. Yhteisen työpaikan pelisäännöt on selvitettävä.
Positiivisesti ajattelin, että onneksi en vielä perehdyttänyt itseäni
tarpeeksi postikeskuksen maailmaan, sillä se maailma muuttuu ja
minä yritän sitten omaksua sen uuden maailman.

Perusjakelussakin tapahtuu

Postiurani olen tehnyt perusjakelussa ja se ympäristö on näin ollen
tuttu. Näiden vajaan neljän kuukauden aikana, jotka valtuutettuna
olen ollut, olen saanut huomata, että työpaikoilla on monenlaista
huolta eri asioista; Työsuojeluasiamiesten verkosto kapeni työnantajan toimesta ja siitä oli aikamoista keskustelua. Todettava on kuitenkin sekin, että turvallisuushavaintoja voi tehdä kuka vaan meistä,
joka jotain huolestuttavaa tai vielä parempaa, positiivista havaitsee.
Havaintojen tekemiseen olisi jaksettava kannustaa, sillä tavoin valtuutettu on ajan tasalla siitä, mitä toimipaikoissa ja reiteillä tapahtuu tai kenties pitäisi tapahtua. Alueella on jonkin verrankin vanhaa ja huonokuntoistakin autokantaa. Parannusta saadaan kenties
uusista sähköautoista. Jotta kaikki ei olisi liian helppoa, aloitettiin
4.4.2022 Tampereen 33-alueella vuoropäiväjakelu. Rakennettiin A
ja B-alueet. Olin ensimmäisenä päivänä Nokian Kolmenkulman jakelussa uteliaana tarkkailemassa miten homma lähtee alkuun. Vuoropäivämallin aloitus oli mielestäni haasteellisena ajankohtana, sillä
samalla viikolla aloitti kevennetty torstai entisen perjantain sijalle.
Lisäksi pääsiäinen sotki kahden viikon postinjakelun. Tässä muutoksessa kävi ilmi, että ylimääräisten premium-mainosten määrä

saattaa joillain postinumeroalueilla olla jopa 6-7 erilaista postisen
lisäksi. Tässä täytyy työnantajan satsata resurssia mainosten niputtamiseen, tai muuten työntekijöiden ergonomia joutuu kovalle
koetukselle, ottaen huomioon, että autossa ei ole varattu tilaa näin
monille mainoksille. Tämän ajan mitä vuoropäivämallia on tehty,
on tullut selväksi, että perusjakelun paikkokierros on se mikä kuormittaa postityöntekijöitä eniten. Paikkokierroksen resurssointi on
todella haasteellista, sillä ei ole etukäteistietoa jaettavaksi tulevasta
postimäärästä. Itseäni mietityttää postisen jakaminen neljänä päivänä viikossa. Tulevaisuus antaa tästäkin parempaa tietoa.

Kevytlähtöpisteet

Nämä kevytlähtöpisteet, kansankielellä kylmälähtöpisteet ovat
lisääntyneet viimeisten vuosien aikana voimakkaasti ja suuntaus jatkuu. Esitöitä keskitetään ”esityötehtaisiin” ja pelkkää jakelua tekevien työntekijöiden määrä kasvaa.
Tämä tarkoittaa sitä, että työt yksipuolistuvat ja aiheuttavat näin
ollen erilaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja myös psykologisen työturvallisuuden heikkenemisen. Työkavereiden kanssa ei kevytlähtöpisteissä työskennellä enää samalla tavalla, kuin ”vanhoina hyvinä
aikoina”, keskinäinen kommunikointi jää vähiin. Joka lähtöpisteessä ei ole esihenkilöä tai edes ryhmävastaavaa paikalla. Kevytlähtöpisteiden varustelutaso on myös hyvin kirjavaa, on hyviäkin tiloja,
mutta on myös huonoja tiloja.

Skootterit ja sähköautot jakelussa

Sähköautojen ja skoottereiden määrä tulee voimakkaasti lisääntymään. Skootteri on työsuojelun puolesta haasteellinen kulkuneuvo;
talvella on pukeutuminen ongelmallista riippuen onko paljon kerrostalojakelua vai ei. Mikäli työvuoro skootterilla on pitkä ja keli voi
olla kylmä tai märkä, niin paleleminen on väistämätöntä. Lisäksi
on mietittävä vaihtoehtoista jakeluvälinettä, jos pakkanen laskee
alle 15 asteen. Yksi kysymysmerkki on myös kypärän käyttö monta
tuntia kerrallaan. Aiheuttaako se ajan myötä niskaongelmia, sekin
jää nähtäväksi. Toiveissa on ollut myös kevyempi kesäkypärä, mutta
riittävän turvallista mallia ei vielä ole löytynyt. Sähköautojen määrä
lisääntyy myös voimakkaasti. Vihreä-Tampere-hanke etenee.

Paras työtapaturma on torjuttu tapaturma

Yhteenvetona voin sanoa, että hyvin vaikeasta kevättalven säästä
huolimatta, selvisimme perusjakelussa kohtalaisen vaatimattomin
tapaturmin. Postikeskus on eri tavalla tapaturmaherkkää työympäristöä, mutta ei onneksi vakavia tapaturmia ole sattunut. Omalta
osaltaan fiksatun työn tarjoaminen ja tekeminen pienentää työnantajan näkökulmasta tapaturmatilastoa. Fiksattu työ on hyvä vaihtoehto sairauslomalle, mikäli se työntekijälle sopii eikä vaaranna
parantumista.
Aina on parantamisen
varaa ja toivonkin, että
jokainen meistä omalla panoksellaan pyrkii
kohti turvallisempaa työpaikkaa. Kliseisesti voin
sanoa, että ainoa mikä
on pysyvää, on muutos.
Hyvää ja turvallista kesää!

TSV Pia Kanerva
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Vuoropäiväjakelu hakee muotoaan
Vuoropäiväjakelu alkoi huhtikuun alusta 33-alkuisilla postinumeroalueilla. Uuteen malliin siirtyminen ei aiheuttanut isoja henkilöstövaikutuksia
ja sen toivotaan turvaavan kokoaikaiset työsuhteet.
PAU on vuosien ajan pyrkinyt nostamaan esiin ns.Tanskan
mallin jakelurytmityksen hyvät puolet. Posti on ainakin ulospäin
näyttänyt ajavan osa-aikaisten suorittamaa kolmen päivän jakelua.
Moni olikin yllättynyt, kun työnantaja ja liitto löysivät yhteisen
sävelen. Yhteisymmärrystä tukee aikaan saatu harvinaisen pitkä
työehtosopimus.
Pirkanmaalla oli pitkään työn alla nyt toteutunutta isompi uudistus. Ajatus oli samassa yhteydessä virtauttaa yöjakeluun osa päiväjakelun tuotteista. Tätä mallia aloitettiin toteuttaa Espoossa viime syksynä. Tämä johti isoihin laatuongelmiin jakelussa ja vihdoin
peli vihellettiin poikki alkuvuodesta. Varhaisjakelu keskittyi jälleen
sanomalehtiin ja osoitteellinen posti palasi päiväjakeluun. Samalla
tehtiin valtakunnallinen linjaus siitä, että toistaiseksi osoitteellisia
tuotteita ei virtauteta yöhön.
-Henkilöstövajaus niin pääkaupunkiseudulla kuin Pirkanmaallakin pakotti minimoimaan riskin, suunnittelupäällikkö Petri Paloaro kertoo.
-Yöjakelussa muutokset olisivat olleet isoja. Esimerkiksi lähtöpisteverkosto olisi ollut erilainen, jos alkuperäinen suunnitelma olisi
toteutettu, suunnittelija Jarmo Jäntti toteaa. Hän haluaa korostaa
myös jatkokehityksen merkitystä; henkilöstöä kuunnellaan ja tarvittaessa asioita muutetaan.
Vaikka uudistus ei täysimittaisena keväällä toteutunutkaan,
suunnittelijat puhuvat aikalisästä. Vaikka tilanne nyt haluttiin
rauhoittaa, tulee jakeluverkkojen yhdistäminen toteutumaan ajan
myötä.
Posti suunnittelee vuoropäiväjakelun laajentamista Turun, Vantaan, Oulun ja Porin alueille syksyn 2022 aikana. Alueellinen vuoropäiväjakelu on Tampereen lisäksi jo käytössä Espoon, Kauniaisen
ja Helsingin alueilla.

Paikkoverkon resurssointi ongelmallista

on ajoittain ajettu muutakin tavaraa. Pahimmillaan paikkoverkossa on ollut kimppuja, joissa on ollut pelkästään mainoskuvastoja.
Ongelmalliseksi onkin tullut paikkoverkon oikea resurssointi. Tältä osin Helsingin pokin ja jakeluiden yhteistyössä on kehitettävää.

Sekatyövuorot poistuvat

Työntekijän kannalta isoin muutos on ollut päivien tasoittumien. ”Muutaman tunnin tiistait” eivät enää pidennä muita päiviä
ylipitkiksi. Itse työ on toki pysynyt samanlaisena, mutta päivittäiset toimenkuvat ovat muuttuneet. Vuoropäivämallissa ei ole enää
mahdollista tehdä vain yhtä reittiä. Samoin perinteisiä sekä kasausta että jakelua sisältäviä työvuoroja ei pääsääntöisesti enää ole.

Vuoropäiväjakelualueilla päiväposti viedään joko A-ja B-alueelle. Paikkoverkko kattaa päivittäin alueet, joka ei ole päiväpostin jakovuorossa. Asiakkaan kannalta näkyvin muutos on Postisen jakelu. Viikosta riippuen viikon ensimmäinen Postinen tuodaan joko
maanantaisin tai tiistaisin. Vastaavasti toinen tulee joko keskiviikkona tai torstaina. Myös viikkolehtien ilmestymispäivä on muuttunut. Aikakauslehdet ovat jaossa keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Yhteistoimintaneuvotteluissa sovittiin tavoite siitä, että työajat
yritetään saada päättymään 16.00-17.00 aikaan. Tämä myös pelkästään jakelua tekevillä työvuoroilla. Uutta mallia sisään ajettaessa
työaikojen aikaistamien ei ole kaikissa paikoissa vielä onnistunut.
Kaikille ei ole myöskään löytynyt omaa tai mieluisaa ruutua. Monet ovat siksi joutuneet vaihtamaan toimipaikkaansa.

Prosessisuunnittelija Harri Mäkitalo korostaa kuitenkin, että se
ei johdu vain jakelumalliuudistuksesta vaan postikeskuksen uudesta rytmityksestä. Tiistait ja torstait ovat kevennyttyjä Pirkanmaalla
muilla kuin 33-alueilla.

Jotkut ovat myös sovittaneet elämänsä esimerkiksi muiden töiden, opiskelun tai lastenhoidon vuoksi osa-aikaiseen työntekoon.
Uudistuksen alla olevista toimipaikoista on kuitenkin kuulunut
positiivista viestiä siitä, että omasta halustaan osa-aikatyötä tekeville on löytynyt toimivia rooleja.

Paikkoverkossa viedään tuotteet, jotka oli tarkoitus siirtää yöjakeluun. Paikkoverkossa on toimipaikoissa käsin lajiteltu manu-kimppu, joka sisältää muun muassa päivälehdet ja saapumisilmoitukset.
Keskiviikkoisin ja perjantaisin viedään myös konelajiteltu kimppu,
jonka pitäisi sisältää vain ns. nopeita tuotteita. Kokemukset ensimmäisiltä kuukausilta osoittavat, että konelajiteltuihin kimppuihin
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Maaliskuussa järjestettiin infopäivä, jonka aikana työntekijöillä
oli mahdollisuus etukäteen tutustua vuopäivämallin konkreettiseen
sisältöön suunnittelijoiden ja päälliköiden opastuksella.

Isossa kuvassa tavalliselle posteljoonille merkittävän asia on kokoaikaisen työnteon varmistaminen.
-33-Alueen työntekijöistä 80% olisi osa-aikaisia ilman vuoropäiväjakelumallia, resurssisuunnittelija Tommi Wickholm muistuttaa.
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Pakollinen tekohengitys
Osoitteellisen postin määrä vähenee nopeasti.
Samaan aikaan paperisten sanomalehtien levikit
hiipuvat. Väistämättä näiden jakeluverkot tulevat
yhdistymään ja päiväpostin jakopäivät vähenevät.
Vuoropäivämalli tulee olemaan valtakunnallisesti
pääasiallinen jakelumalli.
Kehityskulku on selkeä. On helppo vähentää jakopäiviä edelleen. Asteittain voidaan mennä jopa Tanskassa käytössä olevaan
yhden päivän jakeluun viikossa. Muulle ei ole enää tarvetta muissa
pohjoismaissa, tuskin siis pienellä viiveellä meilläkään.
Positiivista tilanteessa on nyt vallitseva yhteinen näkemys Postin
ja PAU:n välillä työn teettämisestä kokoaikaisilla työntekijöillä.
Tietenkin työntekijöiden määrä tulee myös vähenemään. Luon-

tainen poistuma on tällä hetkellä nopeaa, joten on paitsi toivottavaa myös mahdollista, että aikaisempien vuosien massiivisia
Yt-neuvotteluita ei nähdä.
Eikö harventuvissa jakelupäivissä ole mitään huonoa työntekijöidenkannalta? On toki, tuntuvimpana työn yksipuolistuminen.
Pelkkää jakelua tekevien posteljoonien fysiikka on kovilla. Usean kimpun jakelu lisää ergonomiaongelmia merkittävästä. Työn
kiertoon tulisi tässä tilanteessa OIKEASTI kiinnittää huomiota,
eikä vain jättää se kirjaukseksi työpaikkaselvityksiin. Luonnollisen
poistuman nopeuttaminen työntekijöitä sairauslomalle rampauttamalla ei pitäisi olla Postin arvojen mukaista.
Myös joidenkin reittien koko ja resurssoinnin ongelmat ovat
aiheuttaneet tyytymättömyyttä. Tämä on kuitenkin ongelma vain
lukutaidottomille posteljooneille. Työajat ovat nähtävillä seinällä
ja nyt jo PoMo-puhelimissakin.

TAMMER-POSTI 1/2022
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Jatkuvat
muutokset,
jatkuvat
laatuongelmat?
Uuden jakelupäivärytmityksen
käynnistäminen Helsingin postikeskuksessa ei ole sujunut häiriöittä.
Koko maassa on ollut viiveitä kirjeiden, aikakauslehtien ja mainosten
jakelussa huhtikuun alusta lähtien.

Treco Solitaire-lajittelurobotti pystyy laittamaan suoraan jakojärjestykseen
myös sanomalehdet ja maksikirjeet. Kun koneet saadaan Helsingin postikeskuksessa täysimääräiseen käyttöön, tulee toimipaikoissa tehtävä käsinlajittelu vähenemään entisestään. Havainnekuva valmistajan sivuilta.

Näiden viiveiden taustalla on ollut useita isoja muutoksia jakelurytmissä ja koneellisessa lajittelussa. Valtakunnallisesti tilanne alkaa
olla korjaantunut, mutta pääkaupunkiseudulla on edelleen häiriöitä
kirjeiden ja aikakauslehtien lajitteluun liittyvässä teknologiassa.
Helsingin alueelle keskittyneet häiriöt liittyvät lähetyksiin, jotka
eivät mene koneellisessa lajittelussa läpi normaalilla tavalla. Niiden
digitaalisia osoitetietoja joudutaan varmistamaan ja osin lähetyksiä
on lajiteltu manuaalisesti.
“Olemme tehneet yhtäaikaisia, isoja muutoksia paperisten lähetysten jakelurytmiin ja jakelua edeltävään koneelliseen lajitteluun.
Menossa olevien muutosten yhteensovittamisessa tuli yllättäviä
mutkia matkaan, jotka valitettavasti näkyivät asiakkaillemme viiveinä”, Postipalveluiden tuotannosta vastaava johtaja Sami Reponen sanoo tiedotteessaan.

Aikaa muutoksille?

2000-luvulla Posti on ollut jatkuvien muutosten alla. Onko ollut sellaista hetkeä, että jotain muutosta ei olisi ollut meneillään?
Muutostarvetta ei toki pidä väheksyä, paperisen postin määrä on
rajussa syöksyssä.
Täytyy kuitenkin hieman kyseenalaistaa, voiko muutos itsessään
olla syy laatuongelmiin? Kun muutos on jokapäiväinen tiedostettu
asia, voiko sen syyksi laittaa aina kaikki ja vain kohauttaa hartioitaan ”no kun on näitä muutoksia, minkäs teet”. Vai pitäisikö asioita valmistella paremmin ja pidemmän ajan kuluessa?
Postin brändin mukaista tuntuu olevan toteuttaa uudistukset
aina hätiköiden ja käymällä ensin syvällä suossa. Voisiko virheistä
oppimista jossain vaiheessa kokeilla? Edes kerran?

Positiivisena asiana hän kertoo, että henkilöstöpula sanomalehtien jakelussa on helpottanut ja lehdet saadaan jaettua aamuisin
normaalilla tavalla.

PARKKUUN vuokramökit
HANNUN TUPA
Kesäkautena Hannun tupaa ei vuokrata koko viikoksi, jotta mahdollisimman moni pääsisi lomallaan siitä nauttimaan. Parkkuuta ei vuokrata
talviaikaan.
Hannun tupa
Parkkuu sijaitsee Kurussa, Näsijärven rannalla, noin
50 km Tampereen Keskustorilta.
Hannun tupaa vuokrataan PAU:n Pirkanmaan osaston jäsenille taulukossa mainituin ehdoin ja jäsenhinnoin. Parkkuun pirttiä ja Riihimökkiä vuokrataan
myös muiden PAU:n osastojen jäsenille.
Kaikki varaukset / tiedustelut
Simo Männikölle puhelimella puh. 040 509 2109
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Hannun tupa 180 e , allamainittuina ajankohtina
• sunnuntai klo 18.00 - torstai klo 16.00
• viikonloppu, torstai klo 18.00 - sunnuntai klo 16.00
• viikko, maanantai - sunnuntai
(kevät- ja syksykuukaudet) jos ei ole työhuonekunnille varauksia.

PARKKUUN PIRTTI
Parkkuun pirtti 15 e /vrk
Parkkuun pirtti 100 e /viikko
Parkkuun pirtti, 60 e /viikonloppu, torstai klo 18.00 - sunnuntai klo 16.00
RIIHIMÖKKI
Riihimökki 10 e /vrk
Riihimökki 50 e /viikko, sovittavissa
Riihimökki 30 e /viikonloppu, torstai klo 18.00 - sunnuntai klo 16.00
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Vihreä Tampere työntekijöillekin?
Tampereella panostetaan voimakkaasti Vihreä Tampere teemaan, ja Postilla on jo sähköpyörät, sähköskootterit sekä sähköjakeluautot syrjäyttäneet vanhat kulkutavat kaura- tai polttomoottoreilla kulkeneista edeltäjistään.
Latauspistelaki velvoittaa rakentamaan 31.12.2024
mennessä jokaista 20 pysäköintipaikkaa kohden 1 sähköauton
latauspisteen. Autokanta on Suomessa nopeasti uusiutumassa,
ja olisi jo Postinkin aika parantaa työnantajakuvaansa
tarjoamalla työntekijöilleen mahdollisuutta sähkö- ja
hybridiautojen akkujen lämmitykseen (en nyt välttämättä
tarkoita niiden lataamista töissä).
Sähköautojen akut vaativat esilämmityksen, aivan kuten
polttomoottoriautot tarvitsevat moottorilämmityksen talvipakkasilla. Akut ottavat ilman erillistä lämmitystä itsestänsä
sen tarvittavan virran, jolloin työmatkakulujen kustannukset
saattavat kohota suuriksi, kilowattituntien/100km noustessa
jopa kolminkertaisiksi. Jo tunninkin lataus ennen työmatkaa
lämmittää riittävästi auton akkuja, ja tekee ajamisesta energiataloudellisempaa. Akkujen lataaminen nykyisistä lämmitystolpista ei ole ei ole autonvalmistajien mukaan jatkuvassa
käytössä suositeltavaa, ja lisäksi niiden täyteen lataaminen
vaatisi noin 11 - 26 tunnin lataamisen normaalista verkkovirrasta.

Työsuhdepolkupyörä on jo käytössä useissa nykyaikaisissa firmoissa. Postilla pähkäillään vielä asian suhteen, vaikka
hyödyt siitä olisivat työnantajalle kuin myös työntekijöille
varsin merkittävät.   www.tyosuhdepyora.fi.
Molemmasta asiasta olen tehnyt valtakunnallisia esityksiä
päättäjille, asiat vaan tuntuvat etenevän verkkaisesti.
Toivottavasti näihin sähköisiin uudistuksiin saataisiin Postilta nopeasti myönteisiä päätöksiä, ja työntekijäkokemusta
parannettua.

Kai Rönnqvist
Työsuojeluasiahenkilö
Tampereen Postikeskus

Valan vannominen loppui 30 vuotta sitten
Uusien posteljoonien valantekovelvollisuus päättyi, kun virat päättyivät Postin muututtua liikelaitokseksi 1990-luvun alussa. Keskuudessamme liikkuu edelleen valan velvoittamia postilaisia.
Jos siis suunnittelet yhteiskuntajärjestyksen tuhoamista ja huomaat vanhemman kollegan sinua
tarkkailevan, niin herkeä moisesta. Valan tehneellä posteljoonilla on velvollisuus ja lupa asiaan
puuttua. Vähän kuin James Bondilla.

Postivala:
Minä N. N. lupaan ja vannon, Jumalan ja Hänen pyhän evankeliuminsa kautta olevani Suomen lailliselle
esivallalle kuuliainen ja uskollinen. Minä tahdon laillisen esivallan ja valtakunnan hyötyä ja parasta kaikin tavoin etsiä ja edistää. Minä lupaan totella ja noudattaa valtakunnassa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Minä
tahdon myöskin hengelläni ja verelläni puolustaa maan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin
olevan tekeillä maan laillisen esivallan kukistamiseksi taikka maan valtiosäännön tai laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseksi tai tuhoamiseksi, tahdon sen viipymättä ilmaista ja tiedoksi saattaa. Ja koska minä olen
valtakunnan palvelukseen asetettu, tahdon minä uutterasti ja uskollisesti, ilman puoltoa tai omanvoitonpyyntöä,
täyttää kaikki ne velvollisuudet, jotka minulle nyt virassani ovat täytettäväkseni annetut tai vastedes saatetaan
antaa. Minä lupaan myös olla ilmaisematta, mitä lain tahi erityisten määräysten mukaan on salassa pidettävä.
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Paperilehti katoaa
suomalaisesta
aamukahvipöydästä
Suomessa sanomalehti on perinteisesti tilattu kotiin. Tilausmäärät ovat
kuitenkin romahtaneet huippuvuosista ja jatkavat edelleen laskuaan.
Samalla sanomalehtien jakelusta tulee koko ajan vähemmän kannattavaa.
Voidaankin perustellusti kysyä, onko kymmenen vuoden päästä enää
edellytyksiä nykyisen kaltaiselle lehtijakelulle?
Mikko Nykänen
Kirjoittaja työskentelee Postimuseossa
tietopalvelupäällikkönä
Postimuseossa tarkastelemme sanomalehtijakelun teemaa näyttelyssä Aamukahvi ja tuore lehti. Lehtijakelun pitkä historia ja
tulevaisuuden näkymät on saatu yksiin kansiin julkaisemassamme
kirjassa Aamun lehti – Sanomalehtijakelun historia ja tulevaisuus.

Sanomalehtipostin yli 300-vuotinen historia

Vuosi sitten toukokuussa julkaistu kirja aloitti uuden Viestin-julkaisusarjamme, joka tarkastelee viestintähistoriaa ajankohtaisista aiheista.
Aamun lehti -kirja koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen käsittelee Postin toimintaa sanomalehtien jakelijana sanomalehtien syntyajoista 1600-luvulta tähän päivään. Historiantutkija
Tuomas Hoppu on selvittänyt lehtijakelun järjestämisen haasteita
ja jaettavien lehtien määrän kehittymistä vuosisatojen aikana.
Tutkimuksen keskiössä ovat lehtien kuljettamista hoitaneet lehdenjakajat, sanomalehtipostikonttorin työntekijät, rautatieläiset ja
lukuisat muut, joiden työ on mahdollistanut tuoreiden uutisten
saapumisen lukijoille. Hopun keskeisenä viestinä on, että sanomalehti ei ilmesty itsestään aamukahvipöytään, vaan se tuodaan sinne
monien vaiheiden ja käsien kautta.
Jos tämän päivän ongelmana ovat laskevat tilausmäärät, menneinä vuosina lehdenjakelun vaikeuksiin on kuulunut niin myrskyisän Ahvenanmeren ylitystä, sota-aikoja, kiperiä työsuhdekysymyksiä kuin kasvavien tilausmäärien tuomaa painetta jakeluun. Nyt
elämäämme murrosaikaa on hedelmällistä verrata, vaikkei suoraan
rinnastaa, aiempien vuosikymmenten haasteisiin.
Uutisten ja sivistyksen jano on tehnyt suomalaisista lehdenlukijakansaa. Tämän edellytyksinä on ollut paitsi väestön lukutaito
ja koulutustaso, myös lehtijakelun pitkäjänteinen kehittäminen.
Lehtiyhtiöt ovat jo vuosikymmeniä olleet mukana jakelutoiminnassa, mutta Posti on alan vanhin toimija. Sanomalehtiliikenne
on osaltaan mahdollistanut postiverkoston rakentumisen, tuoden
jakeluvolyymia kirje- ja muun postin rinnalle.
Pitkään lehdet toimitettiin lukijoille muun postin mukana.
Nykyiseen sanomalehtien varhaisjakeluun siirryttiin 1950-luvun
lopulla, jonka myötä olemme tottuneet saamaan tuoreet uutiset
printtimuodossa aamukahvipöytäämme.
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Paperisten sanomalehtien kokonaismarkkina

kaavio: Heikki Nikali

Lehtitilausten kuoleman spiraali

Lehtien varhaisjakelun jatkuminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Aamun lehti -kirjan toisessa osassa tutkimusjohtajana Postissa toiminut Heikki Nikali analysoi paperisten sanomalehtien
markkinan nykytilaa ja arvioi lehtijakelun tulevaisuutta.
Lehtien tilausmäärät tippuvat jatkuvasti, mikä kohottaa yksittäisen lehden jakelukustannuksia. Erityisesti taajamien reuna-alueiden ja haja-asutusalueiden jakelut kärsivät vähenevistä volyymeista. Vuonna 1990 saavutettiin tilausmäärien huippu. Tuolloin
jaettiin noin 1 100 miljoonaa sanomalehtinumeroa suomalaisiin
osoitteisiin. Viime vuonna määrä oli tippunut 390 miljoonaan.
Samalla tasolla on viimeksi oltu 1930-luvulla.
Välitön syy määrien laskuun oli 1990-luvun lama, mutta laskukäyrästä tuli pysyvä, vaikka lamasta toivuttiin. Asiaan vaikuttaa
Nikalin mukaan ennen kaikkea kaksi trendiä, paperilehtien korvautuminen digitaalisilla vaihtoehdoilla ja lehtien tilaushintojen
kohoaminen. Nikali tulkitsee digitalisaation olevan näistä tärkeämpi selittäen 60 % tilausmäärien vähenemisestä. Hintoihin on
puolestaan vaikuttanut suuresti lehtien arvonlisäveron nosto nollasta kymmeneen prosenttiin vuosina 2012–2013. Alv-korotus on
siirtynyt kutakuinkin sellaisenaan lehtien tilaushintoihin. Vuoden
2012 jälkeen tilausmäärien tippuminen on ollut jopa nopeampaa
kuin laman aikana.
Nikali arvioi kiinnostavasti, millaiset tilausmäärät olisivat nyt,
jos digikorvautuvuuden ja hinnankorotusten aiheuttamaa ”kuole-
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man spiraalia” ei olisi. Suomessa jaettaisiin noin 1 500 miljoonaa
lehteä vuodessa nykyisen 390 miljoonan sijaan. Paluuta entiseen ei
kuitenkaan ole näköpiirissä, ja Nikali ennustaa jaettavia sanomalehtiä olevan vuonna 2030 enää 190 miljoonaa.

Varhaisjakelua Vihdissä
kuva: Tapio Mustasaari/Posti Group Oyj

Jakelutuki avuksi?

Laskevat tilausmäärät vaativat uudistuksia jakelun järjestämiseen, ja Nikali esittää kolme vaihtoehtoista skenaariota tulevaisuudelle. Huonoin vaihtoehto on nykytilanteen säilyminen. Kohoavat
yksikkökustannukset uhkaavat silloin lopettaa jakelun kannattamattomilla alueilla jo muutamassa vuodessa. Sen vuoksi Nikali näkee muutokset välttämättöminä. Hän tarjoaa mahdollisina ratkaisuina jakeluyhtiöiden yhteistyön sekä ennen kaikkea päiväpostin
yhdistämisen lehtien varhaisjakeluun. Korjaavista toimenpiteistä
huolimatta valtion tuki lienee välttämätöntä lehtijakelun turvaamiseksi myös harvaan asutuilla seuduilla.
Hallitus antoikin 21.4.2022 eduskunnalle esityksen postilain
muuttamisesta ja esitti samalla määräaikaista sanomalehden jakelutukea. Ehdotetun valtionavustuksen tavoitteena olisi varmistaa
monipuolisen, moniäänisen ja luotettavan tiedon sekä postipalvelujen oikeudenmukainen saatavuus koko maassa. Määräaikaiseksi
tarkoitettua tukea tarjottaisiin 2023–2027 alueilla, missä ei ole
viisipäiväistä jakelua. Jakelutuki ei ole uusi ajatus sekään. Aamun
lehti -kirja kertoo muun muassa, miten yhteiskunta on eri aikoina
tukenut sanomalehtien jakelua.

Aamun lehti – Sanomalehtien jakelun historia ja tulevaisuus -kirjaa voi ostaa Trafiikki-museoiden verkkokaupasta (webshop.trafiikki.fi). Aamun lehti on Postimuseon Viestin-julkaisusarjan ensimmäinen osa. Sarjan vertaisarvioiduissa
teksteissä tarkastellaan viestintähistoriaa rohkeasti eri kanteilta, ajankohtaisuus edellä.

Aamukahvi ja tuore lehti -näyttely on esillä museokeskus
Vapriikissa (Alaverstaanraitti 5, Tampere) 28.8.2022 saakka.
Kaikilla postilaisilla ja Postin tytäryhtiöiden työntekijöillä on Postimuseoon ja Vapriikin näyttelyihin pysyvä erikoistarjous: pääsette sisään puoleen hintaan henkilökuntakorttia näyttämällä.
TAMMER-POSTI 1/2022
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AAMUKAHVI
&
TUORE LEHTI
28.5.2021–28.8.2022

VIESTINVIEJÄT

Postilaiset ja Postin tytäryhtiöiden työntekijät puoleen hintaan
Postimuseon ja Vapriikin näyttelyihin henkilökuntakortilla.
Postilaisille tarjoamme ilmaisia opastuksia näyttelyihin,
varaukset info@postimuseo.fi.
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Postimuseon näyttelyt museokeskus Vapriikissa
Alaverstaanraitti 5, Tampere
14 €/7 € tai Museokortti•www.postimuseo.fi
TAMMER-POSTI 1/2022

PAU Pirkanmaan osasto
155 ry toimikunta vuodelle 2022
Varsinaiset jäsenet

Nuorisovastaava Erkki Luomi
erkki.luomi@posti.com 045 -2534 767

Puheenjohtaja Pirita Palomaa
pirita.palomaa@posti.com 050 - 3598 001

Tasa-arvovastaava Eija Jalonen
eija.jalonen@posti.com 040 - 5286 430

Varapuheenjohtaja Vili Sumiloff
vili.sumiloff@posti.com 040 - 5833 058
Sihteeri Laura Mäkinen
laura.i.makinen@posti.com

Tositetarkastaja Ari Monola
ari.monola@posti.com 040 - 7030 662

044 - 2443 209

Taloudenhoitaja Erkko Romo
erkko.romo@posti.com 050 - 4364 736

Varajäsenet
Jukka Kumpulainen jukka.kumpulainen@posti.com
050 - 5699 614

Jäsenrekisterin hoitaja Maria Toukoniemi
maria.toukoniemi@posti.com 040 - 5669 792

Leo Harra leo.harra@posti.com

Tapahtumavastaava Antti Kiuru
antti.kiuru@posti.com 0400 - 931 745

Osaston lomapaikan yhteyshenkilö
Simo Männikkö mannikko.simo60@gmail.com
040 - 5092 109

050 - 5953 150

Tiedotussihteeri Mari Rautiainen
mari.rautiainen@posti.com 040 - 8205 948

Työhyvinvointisäätiön
perhepäivä
Särkänniemessä

Etsi viisi virhettä!

Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö on
vuokrannut Särkänniemen huvipuiston
Posti-konsernin työntekijöiden ja heidän
perheenjäsentensä käyttöön lauantaina
20.8.2022.
Huvipuisto laitteineen on avoinna ainoastaan Postilaisille perheineen klo 9–12. Yksityispuiston päätyttyä
Särkänniemi avataan yleisölle ja huvilaitteisiin ja kohteisiin tarvitaan Särkänniemen lipputuote. Posti-konsernin henkilökortilla voi ostaa erikoishintaiset (20 €/
kpl) Särkänniemi-rannekkeet loppupäiväksi. Huvipuisto on avoinna 21.00 saakka. Ilmoittaudu työhyvinvointisäätiön sivuilla 20.8.2022 mennessä!

Laita vastauksesi sähköpostitse
uutisaihe@gmail.com.
Hölmöiten vastanneelle yllätyspalkinto!

1/2022
TAMMER-POSTI 2/2021
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Kevään Tammerposti
viivästyi
Tammerposti ilmestyy nykyään kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on saada lehti lukijoille toukokuun viimeisellä viikolla sekä joulukuun ensimmäisellä viikolla. Tämän vuoden
ensimmäinen numero viivästyi tuosta aikataulusta teknisten
ongelmien vuoksi. Lähes valmis aineisto katosi bittiavaruuteen ja iso osa jutuista piti kirjoittaa uudestaan Saturnuksen
kokoisen vitutuksen siivittämänä.
Pyrkimys on päästä takaisin normaalirytmiin taas syksyllä.
Tammerposti on olevinaan pahoillaan viivästyksestä.
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Jäsenkalastelua?
Yksi asia, mikä tässä on tullut jakajien kanssa keskustellessa esiin, on PAU:n jäsenkalastelu väärin perustein.
Uusille työntekijöille kerrotaan, että etuja valvoisi PAU
nyt kun Postilla työskennellään, mikä ei pidä paikkaansa.
Jotkut tietämättömät ovat jopa liittyneet.
Tällainen harhaanjohtaminen on vain törkeää kalastelua, eikä oikeastaan edesauta yhteistyötä millään lailla. Siitä voisit kirjoittaa sinne lehteen. Ei tunnu kivalta.
Varhaisjakaja

Kuva on vuodelta 1961 ja kuva on otettu Morkussa jo
puretulta rautatieläisten seuratalolta.
Perälän Oskun kuuluisa ”Romusakki” (kunnianimi)
Vasemmalta lukien: Alpo Ojala, Pasi Taitto, Aulo Mattila, Pentti
Virtanen, Pekka Lehtonen, Oskari Perälä, Rauno Koskinen, Kalervo
Vainionperä, Leo Lindeman, Osmo Vainio, Erkki Salminen, Eero
Vainionperä,
Matti Lindegrén, Tarmo Vainionperä ja Lauri Hiltunen.
Kuvaan eivät ehtineet ”Romusakkilaiset” Reino Kupi, Erkki
Lindegrén, Jaakko Harala, Pentti Lahtinen ja Veikko Anttila.
Kuvan omistaa Alpo Ojala
Antti Kiuru
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Varastin kaupasta Trivial pursuitin, vaikka minulla ei ole ketään, jonka kanssa pelata sitä. Tunnen syyllisyyttä. Nyt minun
täytyy kysyä itseltäni vaikeita kysymyksiä.
27 Vuotta mennyt ja kukaan ei vieläkään tiedä, mistä Cotton
Eye Joe tuli ja mihin se meni.
On rasittavaa, jos näkee kauhean vaivan ja kirjoittaa kirjeen,
eikä siihen vastata. Lopulta joutuu vielä itse pitämään sen
panttivangin.
Minua puri kerran apina käteen Espanjassa. Niin, se oli siis
lomalla. Ja minä en edes tiennyt, että apinatkin lomailee.
Punaviini ja kala eivät todellakaan sovi yhteen. Minun omani
ainakin kuoli.
Kun olen yksin kotona, käyn aina vessassa ovi auki. Kiva vähän
järkyttää postimiestä.
Minulla on puhdas omatunto. En ole käyttänyt sitä kertaakaan.
Ennekuin arvostelet jotakin, kävele ensin maili hänen kengissään. Tämä on hieno sanonta. Mailin päästä voi vittuilla mitä
vaan, ei se kumminkaan kuule. Ja saat ilmaiset kengät.
Aina kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu. Jos olet vankilassa.
Onko se ok, että rupeaa aamulla juopottelemaan, sitten kun
lapset on koulussa? Vai tuleeko siitä huonon opettajan maine?
Kaduilla aina pistää silmään lyhytkasvuiset ihmiset sateenvarjojensa kanssa.
Tiesittekö, että ainoastaan ihmiset ja delfiinit ovat kaksi lajia,
jotka harrastavat seksiä mielihyvän takia? Se on hienoa, kunhan ei piittaa niistä klik-klik-kriiik-äänistä.
Pomoni sanoo, että olen vainoharhainen. Tai ei hän sano sitä,
mutta niin hän ajattelee.
Jokainen ottamani selfie on muotokuva hämmentyneestä keski-ikäisestä miehestä, joka yrittää keksiä mitä nappia pitäisi
painaa.

Lainasin kirjan, joka oli suunnattu 10-vuotiaille. Osuinkin
yhteen pikku paskiaiseen.
Menin karaokebaariin, mutta siellä ei ollut 70-luvun biisejä.
Ensin pelästyin, olin suunniltain.
Piippolan vaarilla oli tourette. Hiiala vitun hei.
En ole ikinä kysynyt retorista kysymystä. Eikös ole hienoa?
Tiedättehän ne tyypit, jotka Kaija K:n keikalla tanssivat pöydillä ja laulavat ”kaunis, rietas, onnellinen…” Harvoin kukaan
heistä on mitään niistä.
Laittaakohan Teräsmies ikinä silmälaseja Lois Lanen kissalle?
Lois on sitten ihan että, whaaaat, mitä ihmettä, kenen tuo kissa
on?
Minua väitetään luulosairaaksi. Se satuttaa minua todella pahasti.
Vihaan ihmisiä, jotka eivät osaa tehdä päätöksiä. Tai viha nyt
on kovin vahva sana, enemmänkin niin, että en pidä päättämättömistä ihmisistä. Tai siis ei nyt voi sanoa, että en pidä,
mutta välillä heitä on hankala sietää. Tai no, on ne ihan mukavia.
En pidä siitä, että kun lapsillani jokin asia menee pieleen, he
syyttävät siitä muita. He ovat perineet sen tavan äidiltään.
Kerran lähetin kuvan kikkelistäni kaikille osoitekirjassani. Se
oli helkkarin noloa ja postimerkkeihin meni paljon rahaa.
Viime vuonna en laittanut rahaa joululahjoihin vaan lähetin
vuohen köyhään afrikkalaiseen kylään. Vuohella oli siellä oikein kivaa ja se haluaa mennä tänä vuonna uudestaan.
Vanhempani opettivat minulle kaiken. Paitsi hyvät käytöstavat.
En tiedä, miten kiittäisin heitä.
Osallistuin kampanjaan, jolla kerättiin rahaa koulukiusaamisen vastustamiseen. Ostin semmoisen ”Ei saa kiusia”-rannekkeen. Tai en oikeastaan ostanut, pöllin sen yhdeltä läskiltä kakaralta.

Katsoin ohjaajan version pornofilmistä. Lopussa mies todella
korjaa sen pesukoneen.

Gary Delanay, Stephen Francis, Pasi Karppi

En voi sietää ihmisiä, jotka soittavat vain valittaakseen säästä.
”Njää njää, voi kun tulee, njää njää, voi kun sataa”. Niinä
otin loparit meripelastuspalvelusta.

KUINKA TE KEHTAATTE?!-esityksessä?

No okei, olin eilen vähän ilkeä. Kaivoin uimarannalla maahan
metallilevyjä, joihin kaiversin ”Hanki elämä”. Sitten kirjoitin
paperilapulle ”Sinulla ei ole uusia viestejä” ja lähetin sen pullopostilla.

Kuullaanko nämä vitsit Timo Lavikaisen ja Pasi Karpin
Ehkä, törkeimmät ainakin...

Ensi-iltaviikolla esitykset Nurmijärven Monikkosalissa 19.10.
ja 22.10. Kangasala-talolla. Liput myy lippu.fi, rahalla saa.

Käsikirjoitus: Richard Curtis, Rowan Atkinson, Gary Delenay, Stephen Francis, Antti Holma ja Pasi Karppi.
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