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Postivirkamiehestä toimihenkilöksi

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU
Pääkaupunkiseudun toimihenkilöt ry

100 vuotta



Postityöt nyt jäädä saa −
me vaan juodaan samppanjaa,
lauletaan ja tanssitaan
kun satasia juhlistetaan.
Vuosikymmenet vierii,
kymmeniä taajaan juhlitaan, 
sitten vasta tosi voimas näytät 
satasen kun täyteen täytät, 
onneks sentään tääkin rasti,
liput salkoon huippuun asti.



Tähän historiikkiin on kirjoitettu Pääkaupunkiseudun alueella Postissa 
työskentelevien toimihenkilöiden sadan vuoden taival. Aineistoa on koottu 
niin HelPostin numerosta 2/1987 kuin yhdistyksen ja osaston toimintaker-
tomuksista ja tiedotteista. Historiankirjoitus etenee vuosikymmenittäin 
päättyen avoimeen kysymykseen, mitä Postille tapahtuu, koska sillä on vai-
kutusta myös jäsenistön ja osaston tulevaisuuteen. Tämä historiikki jaettiin 
100-vuotisjuhlissa 6.5.2017.

Kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tämän kirjan kirjoittami-
seen ja toteuttamiseen.

Toimikunta 
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1917 – 1937

Vuonna 1917 järjestötoiminta alkoi vilkastua vuosikymmenen alun hiljai-
selon jälkeen. 20.3.1917 Viipurissa valittiin kymmenhenkinen toimikunta, 
joka tähtäsi Suomen Postiyhdistyksen toiminnan elvyttämiseen. Toimikun-
nan puheenjohtajan, ekspeditööri Emil Poreen (sittemmin Viipurin piirin 
postitarkastaja) johdolla otettiin yhteys helsinkiläisiin postivirkamiehiin ja 
esitettiin, että koko maata käsittävä kokous kutsuttaisiin koolle: 7.- 8.4.1917 
pidettyyn kokoukseen osallistui liki 200 virkamiestä.

Suomen Postiyhdistyksen vuosikokous pidettiin 9.-10.6., missä vahvis-
tettiin uudet säännöt. Pian kokouksen jälkeen Suomen Postiyhdistykseen 
perustettiin 19 osastoa, yhtenä niistä 20.6.1917 Posti- ja logistiikka-alan uni-
onin PAU Pääkaupunkiseudun toimihenkilöt ry:n edeltäjä. Osaston puheen-
johtajaksi valittiin Taavi Kauko ja sihteeriksi Henrik Jakobsson. 

Osasto kokoontui varsinaiseen kokoukseensa 26.10.1917 ja valmisteli lau-
sunnon postivirkamiesten väliaikaisesta palkkauksesta. Siinä kiinnitettiin 
huomiota erityisesti alempien virkamiesten palkkauksen heikkoon tasoon. 
Kirjelmässä todettiin muun muassa, että aiemmin virkamiehille myönnetyt 
korotukset ovat yleensä olleet riittämättömiä, joten pikkuvirkamiehen on 
miltei mahdoton huolehtia perheensä toimeentulosta 40–90 % korotetuilla 
palkkaeduilla silloin, kun välttämättömät elintarpeet ovat liki 300 % tavalli-
sia hintoja korkeammat. Osasto äityi vaatimaan tämän epäkohdan välitöntä 
korjaamista vaatimalla perheen elättäjille vähintään 30 markkaa kuussa 
lasta kohden silloisen väliaikaisen palkkauksen lisäksi.

Osasto päätti 1.12.1917 liittyä perustettavaan keskusjärjestöön, Virka-
miesyhdistyksen keskusliittoon. Samoin päätettiin, että vuoden 1918 alusta 
jäsenille tilataan Postitorvi-lehti osaston varoista.

Vuonna 1919 osaston jäsenmäärä laski hiukan, mutta oli sentään 143. 
Osasto olikin 614-jäsenisen Suomen Postiyhdistyksen suurin osasto. Toi-
seksi suurimmalla Viipurin osastolla oli 90 jäsentä. Muut 17 osastoa olivat-
kin pienehköjä. Keskisuuriksi (40–46 jäsentä) luokiteltiin mm. Tampere ja 
Turku.

Osaston kokouksessa 4.5.1919 käsiteltiin perusteellisesti jo kauan toivot-
tua pyhätyön supistamisen tarvetta ekspeditööri Johanssonin laajan alus-
tuksen pohjalta, minkä mukaan toimipaikat esitettiin suljettaviksi pääsiäis-, 
helluntai-, juhannus- ja joulupäivänä kello 15.00. Kirjelaatikot olisi kui-
tenkin tyhjennettävä ja posti vietävä junalle. Esitys tuottikin vuoden 1920 
aikana myönteisen tuloksen. 
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Kesäkuussa järjestettiin retki Suomenlinnaan. Osanottajia oli yli 100 ja 
kiinnostus tähän ”terra incognitoon” oli suuri, sillä venäläisaikana ei sinne 
juuri päästy käymään.

Vuonna 1920 osaston kokouksissa käsiteltiin muun muassa rautatieva-
paalippujen myöntämistä Helsingissä virassa oleville, mutta asuntopulan 
vuoksi kaupungin ulkopuolella asuville postivirkamiehille sekä huoneiston 
myöntämistä postivirkailijan kahvilaa varten Helsingin postikonttorissa 
Nikolainkadulla. Vuonna 1921 se kokous, jossa piti käsittelemän lausunnon 
antamista posti- ja lennätinlaitoksen yhdistämisestä, jouduttiin perumaan 
osanottajien vähäisen määrän takia. Aavistivatkohan jäsenet, että tämä 
pitkä ja mutkallinen prosessi käydään läpi vuosia myöhemmin?

Seuraavan vuoden toimintakertomus alkaa karusti: ”Laiskuuden ja velt-
touden henki on kuluneenakin vuonna ollut vallitsemassa osaston toimin-

Virkailijat hoitavat postitoimipaikoissaan myös postisäästöpankin asioita.
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taa, joskaan ei ehkä niin suuressa määrin kuin edellisenä vuonna.” Vuosi-
kokouksen lisäksi pidettiin vain yksi kokous, mutta mistään ei selviä, mitä 
asioita kokouksessa käsiteltiin.

Eduskunnassa käytiin vuonna 1922 kiivas väittely palkkatilanteesta, 
mikä kärjistyi virkamiesten joukkoirtisanoutumisuhkaan. Suomen Posti-
yhdistykseltä kertyi eronpyyntöjä 1018 virkamieheltä ja 18 postiljoonilta. 
Aivan viime hetkellä ennen eroanomusten jättämistä syntyi maan halli-
tuksen ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton kesken sovinto, jonka sisällön 
eduskunta hyväksyi 15.12.: saatiin 13. kuukauden palkka ja korotukset palk-
katasoon. Asia näytti ratkenneen, mutta myöhemmin siihen liittyi jälkinäy-
tös, joka herätti taas uutta katkeruutta. Kun tammikuussa 1923 ratkaisut 
piti toteuttaa myös palkkauksen osalta, niin etenkin postilaitoksen alempia 
palkkoja alennettiin!

Osaston kokouksissa vuosina 1924–1925 käsiteltiin etupäässä palkka-
kysymystä ja lomaetuja. 

24.4.1925 kokoustettiin jälleen ja päätettiin lähettää Postihallitukselle 
tiukkasävyinen kysely, jossa kiinnitettiin huomiota muutamiin katkeruutta 
herättäneisiin epäkohtiin:

1. Lomaoikeus toimistoapulaisella vasta silloin, kun hän on saanut toi-
meenottotodistuksen. Mistä alkaen lasketaan lomaan nähden toi-
mistoapulaiseksi ne, jotka ovat olleet jo lähemmäs kymmenen vuotta 
laitoksessa, mutta saaneet toimeentulotodistuksen vasta äskettäin?

2. Mistä johtuu, että yli 6 vuotta toimistoapulaisena olleelle maksetaan 
palkkaa alle sen tason, johon kiertokirje antaisi mahdollisuuden?

3. Mistä johtuu, että vanhemman toimistoapulaisen lomasta vähenne-
tään kaksi vuorokautta (loma neljä viikkoa), vaikka kirjurit saavat 
täyden kuukauden?

4. Mikä on se postissa olon ikäraja, jolloin on oikeutettu saamaan kesä-
lomaa, koska on sattunut tapauksia, jolloin viisi vuotta laitoksessa 
ollut on jäänyt lomatta?

Postitorveen vuonna 1925 kirjoittanut jäsen oli erityisen äkämystynyt: 
”Ilmaista pukua ei koskaan saada. Työtakin voisi itse hankkia, koska se on 
tarpeellinen. Sen pitäisi olla tummaa kangasta, takana tamppi tai vyö, pieni 
kääntökaulus, hihat pitkät, suorat ja leveät sekä niiden suussa remmi hihan-
suiden pienentämiseksi. Taskut kynille ja kirkasväriselle nenäliinalle rinta-
tasku… vai pidättekö virkapukuna mustaa satiinilappua, joita näkee posti-
tanttien vattan päällä? Ja käyttäväthän työtakkia apteekkilaiset, lääkärit, 
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kuvanveistäjät ynnä muut, yleensä kaikki järkevät ihmiset. Emmekö mekin, 
posti-ihmiset, ala järkeviksi ainakin tässä suhteessa.”

Vuonna 1926 osastoa huolestutti ensin 12.6. esitelty asetusluonnos 
nimittämiskirjoista, mikä tähtäsi siihen, että kirjureille, toimistonhoitajille 
ja postiljooneille annettaisiin valtakirjan asemesta vain toimikirja. 

Toinen hämmennystä herättänyt esitys oli Suomen Postinhoitajat yhdis-
tys ry:n 20.8.1926 päiväämä esitys, joka käsitteli kysymystä ”Miten ns. pie-
nemmän välineen laki olisi postilaitoksessa parhaiten toteuttavissa”. Esityk-
sen keskeisin ajatus oli, ettei laitoksessa käytetä enempää eikä kalliimpaa 
työvoimaa kuin mitä töiden suorittamisen vuoksi on välttämättä tarpeen.

Tätä sinänsä asiallista periaatetta ehdotettiin kuitenkin vaikeissa työ-
oloissa toteuttavaksi sellaisin menetelmin, että seurauksena oli todellinen 
vastalausemyrsky. Erityisesti se kohdistui ehdotuksen osaan, joka tähtäsi I 
kirjureiden ja kirjureiden sijoittamiseen hoitamaan suurissa toimipaikoissa 
sellaisia vaativia luukkupalvelutehtäviä, joita jo silloisissakin oloissa olivat 
hoitaneet joko I ekspeditöörit tai ekspeditöörit. Tähän järjestelmään pää-
semiseksi ehdotettiin toteuttavaksi myös muita järjestelyjä, kuten eri pal-
velukohteiden mahdollisimman pitkälle menevää sulkemista ns. hiljaisina 
aikoina ja sellaisten tilapäisten apulaisten hankkimista työhön, jotka näiden 
järjestelyjen takia tyytyisivät olemaan työssä vain muutaman tunnin päi-
vässä mahdollisimman pienellä palkalla. Esitys sisälsi myös postilähetysten 
kotiinkannon uudelleenjärjestelyn. Suomen Postiyhdistyksen osastoissa eri 
puolilla maata vastustettiin esityksiä, ja myös SPY:n keskustoimikunta suh-
tautui asiaan vastustavasti. Postihallituksen lausunto asiasta oli niin ikään 
kielteinen.

Vuoden 1930 alussa pohdittiin vakavasti lakkoon ryhtymistä aseman 
parantamiseksi. Lisäksi työtaistelutoimista esillä olivat kieltäytyminen sivu-
toimista, valtion komiteoista ja kansainvälisistä konferensseista sekä nk. ita-
lialainen lakko eli kaikessa toiminnassa äärimmäisen tarkasti ohjesääntöjen 
noudattaminen. Viimeksi mainitusta menettelystä oltiin sitä mieltä, että se 
voisi olla joillain aloilla tehokas taistelutapa, joskin sen kääntöpuolena oli 
se, että se kohdistuisi suoraan asiakkaisiin. Pulakausi teki tuloaan ja lopulta 
päätettiin olla käyttämättä lakkoasetta.

Vuonna 1931 istunut Paasikiven komitea vaati virkamiesten palkkojen 
alentamista 5-10 prosenttia. SPY:ssä keskusteltiin palkkakysymyksestä ja 
tultiin siihen tulokseen, että palkkoja ei saa alentaa, vaikka maassa oli vai-
kea tilanne, sillä postivirkamiesten palkat olivat jääneet jälkeen muista vir-
kamiespalkoista. Palkankorotusvaateista kuitenkin pidättäydyttiin, koska 
pula-aika vaati kaikkien uhrauksia. 
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Vuonna 1934 osastoa repivät sisäiset ristiriidat ja erimielisyydet: perus-
tettiin uusi yhdistys, Posti- ja lennätinvirkamiehet ry, ns. ”miesten yhdistys”, 
jonka jäsenet erosivat entisestä osastosta. Osaston lokakuun kokouksessa 
keskusteltiin ”naisyhdistyksen” perustamisesta, mutta maltti kuitenkin voitti 
ja jäätiin odottamaan asian kehitystä. Uusi ”miesten yhdistys” ei kainostellut 
vaatimuksissaan eikä antaessaan lausuntoja lehdistölle. Se ilmoitti kursai-
lematta, että naiset ovat postin kirous, varsinkin palkka-asiassa. Yhdistys 
halusi asettaa miehet erikoisasemaan laillisestikin miehuutensa perusteella, 
sillä he vaativat virkaiän laskettavaksi miehille kolminkertaisena. Rouville 
ei olisi saanut antaa ollenkaan virkoja ja yksinäisille naisille vain alempia 
virkoja. 

Helsingin postikonttorin haaraosasto Helsinki 1 Fredrikinkadun varrella.
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1938 – 1957

Vuonna 1938 postilaitos täytti 300 vuotta. Laitoksen virallista 300-vuotis-
juhlaa vietettiin 6.9. hotelli Kämpissä. Helsingin osaston järjestämää juhlaa 
vietettiin samaan aikaan hotelli Helsingissä ja kolmannetkin juhlat, Posti- 
ja lennätinvirkamiesten järjestämät, pidettiin samanaikaisesti Heimolan 
salissa. Muistitiedon mukaan illan mittaan ”miesyhdistyksestä” ilmaantui 
rikkureita hotelli Helsingin juhliin.

Osasto pidättäytyi erillisistä työuudistusesityksistä, koska odotettiin 
uuden Postitalon valmistumista ja oletettiin muuton ratkaisevan itsestään 
monet ongelmat. Yli vuosisatainen unelma − Helsingin postipalatsi − toteu-
tui 30.11.1938. Ministeri Väinö Tanner piti uuden talon vihkiäispuheen mai-
niten muun muassa, että talossa on valtavat tilat asiakkaita varten, joten 
tähänastinen tuskastuttava jonottaminen loppunee.

Talvisodan aikana osastolaiset keskittivät voimansa keräyksiin ja ompe-
luiltoihin sekä reserviläisten ja evakuoitujen auttamiseen. Postitorvi lah-
joitti ilmoitusvaroja, Ruotsin postiyhdistykset lähettivät lankaa vaatteiden 
kutomista varten. Sodan päätyttyä pidettiin osaston vuosikokous 17.3.1940 



13

Helsinki 3:ssa. Kokouksessa keskustel-
tiin luovutetulta alueelta siirtyneiden, 
ilman paikkaa olevien virkatovereiden 
asemasta ja sijoittamisesta. Välirauhan 
vuosi 1941 aloitettiin tammikuun 30. 
päivänä pidetyllä vuosikokouksella. Ylei-
nen mieliala oli yllättävän reipas ja kat-
sottiin työ- ja jälleenrakennusintoisina 
tulevaisuuteen. 

Kuten historian oppitunnilta muistamme, jatkosota syttyi kesäkuussa 
1941. Jokaiselta vaadittiin entistä enemmän viran hoitamisessa, sillä kun 
miehet olivat menneet rintamalle ja kenttäpostiin, tilalle tuli nuorta ja tot-
tumatonta väkeä sekä naisia tavallisesti miesten hoitamiin, raskaisiinkin 
tehtäviin. Osasto otti itselleen sotakummilapsen ja osastolaiset osallistuivat 
innokkaasti nk. maanantaitalkoisiin.

Vuonna 1942 eduskunta hyväksyi uuden virkamiesten palkkalain sekä 
lain virkamiesten neuvotteluoikeudesta. Saman vuoden tulopuolelle voidaan 
kirjata eläkeiän korotus ja 13. kuukauden palkka, joka myönnettiin hintojen 
nopean nousun kompensaatioksi. Uusia jäseniä alkoi liittyä osastoon. Vuo-
den lopussa osaston jäsenmäärä oli n. 250 ja vuoden 1944 lopussa jo 388.

Vuoden 1943 alussa päätettiin järjestää kuukausikokouksia ja ohjelmal-
lisia illanviettoja mielialan piristämiseksi ja yhteishengen lujittamiseksi 
ankeana sota-aikana. Kokouksissa käsiteltiin myös sairaalahoidon järjestä-
mistä laitoksen henkilökunnalle ja toimipaikkojen varhaisempaa lauantai-
sulkemista. 

Postitorven toimitus siirtyi vuonna 1943 Helsinkiin. Vuoden ensimmäi-
sessä numerossa oli uuden päätoimittajan, notaari Martti Marttisen, kirjoi-
tus yhteistyön ja -hengen merkityksestä. Hän tähdensi sitä, että palkkojen 
pienuus laitoksessa ei suinkaan ole naisten syy vaan valtion palkkapolitii-
kan, mistä seuraa se, että miehet eivät tule postin palvelukseen, korkeintaan 
menevät postivaunupiiriin, jossa on hieman paremmat palkat.

Vuonna 1944 suunniteltiin SPY:n 50-vuotisjuhlan ja vuosikokouksen jär-
jestämistä. Juhlat oli päätetty pitää maaliskuussa Helsingissä. Ensimmäi-

Tällaiselta Postitalo ympäristöineen näytti vuoden 1937 joulukuussa, jolloin raken-
nustekniset työt olivat juuri valmistuneet. Kuvassa etualalla olevalla tontilla Sokok-
sen tavaratalon rakentamista ei ole vielä aloitettu. Rautatieaseman alueella on paljon 
rakennuksia, joista osa vaurioitui sotien aikana pommitusten yhteydessä. Postika-
dulle ei ole vielä istutettu puita ja liikenne tuntuu hyvin rauhalliselta. Pääpostitalo 
valmistui vuonna 1938.
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nen suurpommitus tapahtui kuitenkin helmikuun 6. päivänä ja sitä seurasi 
uusia pommituksia. Kaikkien kokousten pito Helsingissä kiellettiin. Turun 
osasto tarjoutui järjestämään juhlat ja kokouksen. 

Vuoden 1946 SPY:n vuosikokous järjestettiin Jyväskylässä ja siellä osas-
toa edusti 18 jäsentä. Tässä kokouksessa kuultiin selostus osaston huhti-
kuun kokouksesta, jossa pohdittiin lastenseimen tarpeellisuutta posti- ja 
lennätinlaitoksen henkilökunnan lapsille.

Yhdistyksen 30-vuotisjuhlia vietettiin syyskuussa 1947. Tilaisuudessa oli 
läsnä viitisenkymmentä henkeä. Ohjelmassa oli musiikki- ja lausuntaesityk-
siä ja historiikki. Vuosijuhlassa ”herkuteltiin” erikoiskorvikkeella, johon oli 
ilmeisesti saatu oikeita ”kahvinpööniä” joukkoon. 

Seuraavaan vuoteen osui Heimarin 25-vuotisjuhla. Osasto lahjoitti kau-
niin ja arvokkaan lyhdyn uuteen saunaan. 

Saman vuoden alussa perustettiin uudet jaostot: propaganda ja valistus, 
liikuntakasvatus ja retkeily, viihdytys sekä huolto ja talous.

Palkkataistelu seurasi painajaisena koko vuotta 1947. Virkamiesliitto 
antoi lakkovaroituksen 17.2.1947 lakon alkamisesta 3.3. Valtio ilmoitti vas-
tavetona, että palkat maksetaan vain niille virkamiehille, jotka suostuvat 
allekirjoittamaan sopimuksen, etteivät ryhdy lakkoon. Vain kolme postivir-
kamiestä ”sitoutui”, heistä kaksi kuului osastoon. Osaston yleinen kokous 
erotti heidät. Lakko vältettiin sillä kertaa, mutta tilanne kiristyi uudelleen 
syksyllä. Valtio tarjosi 15–20 prosentin korotuksia, ja virkamiehet vaativat 
30 prosentin korotusta. Sovintoon ei päästy ja niin ensimmäinen virkamies-
lakko alkoi ja -- kesti — kolme päivää. Tärkein saavutus oli palkkojen sitomi-
nen indeksiin, se esti täydellisen kurjistumisen.

Suomen Postiyhdistys valmisteli uusia sääntöjä vuodesta 1947 lähtien. 
Kun SPY:n vuosikokous oli hyväksynyt säännöt, oikeusministeriö vahvisti 
ne 5.5.1949 ja Postivirkamiesliitto merkittiin yhdysmiesrekisteriin. Osaston 
viralliseksi nimeksi tuli Postivirkamiesliiton Helsingin osasto - Posttjänste-
mannaförbundets Helsingfors avdelning ry, ja se merkittiin yhdistysrekiste-
riin vuonna 1950.

Vuonna 1954 osastoa työllisti PVL:n syyskuinen 60-vuotisjuhla.  Osasto 
esitti sisarosastoille, että liitolle lahjoitettaisiin taiteilija M Taskisen maa-
laus, joka esitti Heimaria. Osastot olivatkin suostuvaisia ehdotukseen, 
yhdessä vastauksessa kuitenkin kommentoitiin, ettei ikinä ole kuultukaan 
kyseisestä taiteilijasta, mutta ”kaipa tiedätte mitä teette”.

Seuraavan vuoden syksyllä toimikunta järjesti neljä iltaa kestäneet järjes-
tötyön opinto- ja neuvottelupäivät PVL:n huoneistossa. Pohdittiin, kannat-
taako ylipäänsä kuulua suureen keskusjärjestöön: kykeneekö se hoitamaan 
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yksittäisen liiton etuja vai jakaantuvatko intressit niin eri suuntiin, että eri 
ryhmien edut ovat keskenään ristiriitaisia? Päädyttiin lopputulemaan, että 
henkisen työn alallakin kuuluminen keskusjärjestöön on ehdottoman vält-
tämätöntä.

Lisäksi keskusteltiin Helsingin osaston liian suuresta koosta ja osaston 
jakamismahdollisuuksista eri perustein: ylemmät ja alemmat virkamiehet, 

vanhemmat ja nuoremmat tai niin, että käytet-
täisiin toimipaikkoihin perustuvaa jakoa. Tiedo-
tustoimikunta harkitsi jälleen oman jäsenlehden 
perustamista. Asiasta oli keskusteltu jo vuonna 
1950 ja jätetty johtokunnan kypsyteltäväksi, mutta 
varojen puutteessa – ei haluttu tyytyä monistet-
tuun lehteen – ei lehden julkaisemiseen ryhdytty, 
vaikka asian tärkeys toki ymmärrettiin.

Vuosi 1957 oli toiminnantäyteinen. Vuosikoko-
usta edelsi vilkas vaalikampanja, joka oli herätellyt 
jäsenkunnan liikkeelle 25-prosenttisesti, ennen-
näkemätön määrä. Kuusi vuotta puheenjohtajana 
toiminut Olavi Leppänen kieltäytyi ehdokkuu-
desta. Nimityskysymyksillä ja naisasialla operoi-
nut oppositio vei vaalivoiton. Uuden johtokun-
nan jäsen Allan Heimonen esitti uuden HelPostin 
haastattelijalle toivomuksenaan, ”että johtokun-
nalla olisi johtotähtenään yhteistyö, luottamus 
sekä yhteisvastuu ja että johtokunnan jäsenet 
muistaisivat valitsijoitaan ja valitsijat johtokuntaa. 
Johtokunnan muuttuminen, alempipalkkaisten 
selvä enemmistö, ei ole vielä voitto, elleivät jäsenet 
kontrolloi toimintaa, sillä virkamiesmaailmassa 
järjestöluottamusmiehet joutuvat jo heti ensi vii-
kolla koeteltaviksi.” 

Valitettavasti nämä Heimosen kauniit toiveet 
eivät toteutuneet: yhteistyö, luottamus ja yhteis-
vastuu rakoilivat osaston 40. toimintavuotena 
pahemmin kuin koskaan aiemmin. Erimielisyydet 
johtivat taas kerran uuden osaston perustamiseen 
ja eräiden henkilöiden eroon osastosta. Tällä ker-
taa ei naisia halveksittu ja kirottu, vaan nyt heidät 
haluttiin nostaa arvoon arvaamattomaan. 

PVL:n Helsingin osasto
40 v

Heimarin ystävät
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Useana vuonna suunnitellun tiedotuslehden HelPostin näytenumero 
ilmestyi 10.1.1957. Päätoimittajana oli Tapio Leppänen. Näytenumerossa 
julkaistu nimikilpailu ei tuonut esiin parempaa nimeä. Tiedotuksen edis-
tämiseksi perustettiin myös yhdysmiesverkosto. Yhdysmiehille päätettiin 
pitää ainakin kahdesti vuodessa tiedotustilaisuus, joissa käytäisiin läpi ajan-
kohtaisia asioita. 

Taloudellinen toiminta oli vilkasta, talouden tueksi saatiin arpajaislupa, 
ns. Sydänarpajaiset. Ensipäiväkuoretkin tuottivat hyvin, ja osastolla alkoi 
olla ”sijoitusvaikeuksia”: ostettiin puhelinosake ja maapala. Ajateltiin, että 
jäsenet voisivat viettää palstalla viikonloppujaan. Sopiva kohde löydettiin 
n. 80 kilometriä Helsingistä Sammatin pitäjästä Leikkilän kylästä Kolmpe-
rä-järven rannalta. Palsta myytiin vuonna 1965 sen hankinnan osoittaudut-
tua kalliiksi ratkaisuksi.
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1958 – 1977

Vuoden 1958 vuosikokouksessa esitettiin kaksi junttalistaa, ns. maltillisen 
suunnan lista ja ns. alempipalkkaisten lista. Puheenjohtaja valittiin lippuää-
nestyksellä. Valituksi tuli Tapio Leppänen 123 äänellä Allan Heimosen saa-
dessa 41 ääntä. Johtokunnan vaaleissa ns. maltilliset saivat melkein yhtä 
ylivoimaisen enemmistön. 

Helmikuussa 1958 PVL teetti virkamiesten ns. tehtävätutkimuksen. 
Todettiin, että varsinainen huolenaihe oli virkojen vähyys, joka koski sekä 
konttorijohtoa että jäsenkuntaa. Sen vuoksi samanarvoisia tehtäviä teki-
vät kirjurit ja ensimmäiset kirjurit ja kurssinkäymättömiä täytyi sijoittaa 
ammattitaitoa ja -tietoa vaativiin tehtäviin.

Seuraavana vuonna oli osaston vuoro tehdä tutkimus, jonka aiheina oli-
vat kassavirkailijain tehtävät ja työnjako muutamissa Helsingin postikont-
torin haaraosastoissa. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kasvaneen raha-
liikenteen vaikutus tehtäviin ja työaikaan varsinkin niissä kohteissa, joissa 
ei ollut ns. tausta-apulaista. Tuloksia piti käytettämän apulaiskysymyksen 
ratkaisemiseksi, ja tuloksista lähetettiin kirje Helsingin postikonttorin kont-
torinhoitajalle.

Vuoden 1960 lopulla aloitettiin neuvottelut palkkojen tarkistamiseksi, 
mutta ne päätyivät ratkaisuun vasta maaliskuussa 1961. Tällöin kaikki virka-
miehet saivat 4,3 prosentin korotuksen, kuitenkin vähintään 1900 markkaa 
kuukaudessa. Lisäksi hallitus lupasi vuoden 1962 alusta lukien 3,5 prosentin 
korotuksen. Tätä ei eduskunta kuitenkaan hyväksynyt. Tilanne kiristyi, ja 
hallitus antoi uusia lupauksia. Komiteat työskentelivät koko kesän, ja vuo-
den 1962 budjettiin hallitus esitti palkkojen tarkistukseen määrärahan, joka 
oli noin kolmasosa siitä, mitä lupaukset olivat olleet. Eduskunnan hajotta-
minen ja ulkopoliittinen kriisi pakottivat tyytymään väliaikaiseen ratkai-
suun, jossa virkamiehille myönnettiin 1.8.1961 lukien yhden palkkaluokan 
korotus, mihin sisältyi 1.1.1962 luvattu korotus. Kuoppakorotuksia tuli 
niin vähän, että melkein jokainen jäi omaan kuoppaansa. Helsingin osasto 
ilmoitti liitolle tyytymättömyytensä vaatien liittoa ryhtymään toimiin asian 
korjaamiseksi.

Koska asiassa ei nähty minkäänlaista edistystä neuvotteluista huoli-
matta, päätti liittohallitus kerätä postivirkamiehiltä irtisanoutumispaperit, 
jotka jätettiin 30.4.1962 posti- ja lennätinhallitukselle. Osaston jäsenistä 
635 virkamiestä jätti irtisanoutumispaperin. Eroa pyydettiin 1.7. lukien. 
Monien neuvottelujen jälkeen eduskunta hyväksyi sekä taso- että kuoppa-
korotukset 13.7. Joukkoirtisanoutumisen perumisen yhteydessä tehdyn 
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sopimuksen mukaan vuoden 1963 alusta perustettiin 450 uutta vakinaista 
virkaa. Työtaistelu nopeutti myös tasokorotusesityksen antamista ja edisti 
ruuhkatyökorvaus- ja sijaispalkkakysymyksen hoitamista.

Irtisanoutumispapereiden keräämisen yhteydessä nousi esille kysymys 
työtaistelurahaston perustamisesta. Lakon taas uhatessa vuonna 1963, ja 
koska PVL:llä ei ollut taistelurahastoa, päätti osasto käyttää säästötilillään 
olevia varoja erittäin vaikeaan asemaan joutuvien jäsenten auttamiseksi lai-
noilla siinä tapauksessa, että valtio ei maksaisi palkkoja lakon puhjetessa. 
Osaston ylimääräisessä kokouksessa 18.3.1964 liiton puheenjohtaja Veikko 
Manninen selosti TTR-asiaa. Päätettiin neuvoa-antavasta jäsenkyselystä. 
Ylimääräisessä kokouksessaan 26.4. Helsingin osasto päätti kannattaa työ-
taistelurahaston perustamista. Rahastoon kerättiin varoja jäsenmaksujen 
keruun yhteydessä. Rahastolle maksetut varat olivat jäsenten omaisuutta, ja 
he saivat maksamansa varat takaisin erotessaan laitoksesta tai ne maksettiin 
jäsenen kuoltua kuolinpesälle.

Jo 1920-luvulla esillä ollut virkapukuasia − silloin suositeltiin työtakkia 
virkapuvuksi ”mustan vattan päällä olevan satiinilapun” sijalle − sai lopulta 
ratkaisun 1963–64: asiakaspalvelussa oleville virkamiehille annettiin virka-
puku. 

Postisäästöpankkitilaisuuksia järjestettiin joka vuosi, ja niissä oli aina 
runsaasti väkeä. Pankin virkailijat selostivat pankkialan asioita ja postilaiset 
esittivät kysymyksiä ja ehdotuksia työmenetelmien parantamiseksi. Osasto 
järjesti vuosittain ”oloneuvosten illan”, jossa entiset virkatoverit tapasivat 

toisiaan. Toimipaikkatilaisuuksia järjestettiin vuodesta 1964 läh-
tien, ja keskustelukerhoa heräteltiin hen-

kiin vuonna 1965. 
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Työtä tehtiin kovasti ennenkin, joskin se ehkä oli toisenlaista kuin  
nyt. Jäsenkunta oli pienempi, kaikki tunsivat toisensa, oltiin kuin yhtä per-
hettä.

Liiton sääntöjä muutettiin 1960–70-luvun vaihteessa. Helsingin ja 
Töölön osasto yhdistettiin Suur-Helsingin osastoksi. Samalla perustet-
tiin alaosastoja, jotka keskittyivät jäsenhuoltoon. Jokaisen postikonttorin 
alueella pyrittiin saamaan toimintaa, mutta jo silloin vapaa-aika kilpaili jär-
jestötoiminnan kanssa. 

Palkkausasiat olivat alati tapetilla. Keskushallinnon ongelmat korostui-
vat, koska postivirkamiehet kuuluivat eri yksiköihin ja se vaikeutti asioiden 
hoitamista ja lisäsi keskushallinnon jäsenten tyytymättömyyttä. Postivau-
nupiirien vähentäminen 70-luvun alussa siirrätti henkilöstöä muihin teh-
täviin. Postivaunupiirin oma osasto otti toki paljon vastuuta, mutta myös 
osastomme pyrki vaikuttamaan postivaunupiiriläisten oloihin lähestymällä 
asiassa liittoa.

PSP-tehtävät alkoivat korostua ja postaalisten tehtävien hoitaminen vas-
taavasti väheni. Toimistotyön automatisointi alkoi, tietokonepäätteitä alkoi 

Osaston 60 vuotisjuhlassa Paavo Heikkilä, Kati Norjama ja Pirkko Merikari.
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olla jo yksittäisilläkin virkamiehillä, koneellistaminen ja tietojenkäsittely 
tulivat lähemmäksi tavallista virkamiestä, koska työtehtävät vaativat ajan-
käytön rationalisointia.

Virkaehtosopimus hyväksyttiin eduskunnassa ennen joulua 1970.  PVL 
oli puheenjohtajansa Oso Laakson johdolla demokratisoinut sääntönsä niin, 
että osastojen edustus hallituksessa lisääntyi radikaalisti. Myös luottamus-
henkilöiden koulutus oli alkanut Heimarissa jo keväällä 1970, joten kun 
luottarisopimus solmittiin uuden lainsäädännön mukaisesti 1971, niin PVL 
oli jo valmistautunut tilanteeseen.

70-luvun puolessa välissä käytiin pitkiä keskusteluja siitä, minkälainen 
virkarakenne postitoimistoihin voidaan hyväksyä. Toimistonhoitajan palk-
kaus saatiin aika mukavasti kuntoon, mutta kakkoshenkilö, joka lomitti 
toimistonhoitajaa, saattoi olla jopa viiden palkkaluokan päässä toimiston-
hoitajasta. Puolet toimiston kokonaisvirkarakenteesta oli kirjuri yp ja sen 
alle, mitä pidettiin liian vähäisenä. Toki tunnustettiin, että suurten ryhmien 
nostaminen on aina vaikeaa.

PVL:n jt-jatkokurssi 1978.
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1978 – 1997

Vuoden 1981 Helsinki kympin aulan tempauksessa pääpostin virkailijat 
poistuivat kahdeksi tunniksi töistä vauhdittaakseen palkkaneuvotteluja. 
Henki toimipaikassa oli loistava. Vaikka tavoite oli etäinen, niin jäsenet jak-
soivat olla yhdessä asialla. Tapahtuma noteerattiin mediassa maanlaajui-
sesti, ja postilaisten asioille saatiin näin julkisuutta.

80-luvun alussa työaikakysymykset ja REMI työllistivät osaston luotta-
mushenkilöitä. Periaatteessa postialueet hoitivat itse mitoitukset. Käytän-
nön mitoittaminen tapahtui alueilla, mutta loppuvaiheessa − johtopäätöksiä 
tehtäessä − piirit ottivat vahvan osan itselleen.

Työhönsidonnaisuus eteni kuin aaltoliike. Ensin työhönsidonnaisuus-
vuorot olivat aivan levällään, sitten tuli suositus korkeintaan 1,5 tunnin 
hypyistä. Linja löystyi 80-luvun alkupuolella, eivätkä rajat olleet taas mitään. 
Ongelma kärjistyi, ja osaston järjestämä yleinen hyppytunti (= kahden tun-
nin työnseisaus) helmikuussa 1985 johtui tämän ongelman kipeydestä.

1980-luvulla markkinointi- ja myyntihysteria valtasi toimipaikoissa 
alaa. Työnteon ehdot uhkasivat hukkua innostukseen. Työntekijöiden oli 
itse alettava tiedostaa millaisissa oloissa he pystyvät tekemään hyvää työtä. 
Omien etujen myyminen ei kannata, oikeuksista on pidettävä itse huolta, 
pieniltäkin tuntuvat asiat voivat kasvaa ajan myötä suuriksi. Suuret muutok-
set − kuten kassapäätteet, organisaatiomuutokset ja muutokset virkamies-
lakiin − lisäsivät epävarmuutta ja tyytymättömyyttä, mitkä suuntautuivat 
liittoon. Syytettiin järjestöä eikä työnantajaa. Tämä saattoi johtua siitä, että 
ammattiliitot toimivat edustuksellisesti ja kaikki eivät ole sen varsinaisessa 
toiminnassa mukana. 
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Työpaikoilla alettiin delegoida päätäntävaltaa alaspäin. Tästä aiheutui se, 
että alueille tuli eteen yhä monimutkaisempia kysymyksiä, jotka pitäisi pys-
tyä hoitamaan heti paikan päällä. Valmiudet postialueilla eivät kuitenkaan 
olleet tähän riittävät. Suurimmaksi haasteeksi nähtiinkin, että jäsenistön 
edustajille työpaikoilla on annettava mahdollisuudet siihen, että ongelmat 
voidaan ratkaista lokaalisti.

1980-luvulla osaston aluetoimikunnat olivat ongelma. Toimintaa yritet-
tiin saada jatkuvasti käyntiin ja jäseniä innostettiin toimintaan. Koulutusta 
pyrittiin lisäämään. Samoin yhteistoimintaa Postiliiton Helsingin osaston 
kanssa Postivirkamiesliiton muiden osastojen kanssa lisättiin. Myös työ-
suojelu alkoi vakiintua osaksi osaston toimintaa.

Työtahdin kiristyminen ja vaatimuksien enentyminen kuuluivat ajan 
henkeen. Kassapäätteet alkoivat tehdä tulojaan toimipaikkoihin.  Vuonna 
1981 osaston aloitteesta PVL:n valtuusto otti käsittelyyn kassapäätteiden ja 
muiden rationalisointitoimien hyötyjen jakamisen postivirkamiehille. Etu-
jakin toki saatiin: vuosilomat ja ikälisät. Taloon tulevien tilanne oli parempi 
kuin ennen, mikä oli ehdottomasti hyvä asia.

Lakko myöhästytti jonkin verran kassapääteasennuksia, osa siirtyi vuo-
den 1987 puolelle. Alkuvuodesta kassapäätehanke kuormitti työsuojeluor-
ganisaatiota: laitetoimituksissa ja ohjelmissa oli epäselvyyksiä. Loppu-
vuodesta ongelmat alkoivat laantua ja kassapäätteiden tulo voitiin todeta 
myönteiseksi.

Syksyllä 1986 aloitettiin pääkaupunkiseudun neljässä toimipaikassa vuo-
ropalvelujärjestelmän kokeilu, ja ainakin alkuun kokeilu näytti onnistuvan 
− sekä virkailijat että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Lopulliset toimet jär-
jestelmän käyttöönotosta jäivät kuitenkin seuraavalle vuodelle.

Ns. kakkosvyöhyke-käsite purettiin 1.9.1986. Aukioloajat osaston alueella 
muutettiin entistä yhtenäisemmiksi.  Osasto kirjasi aukioloaika-asian vuo-
den 1987 toimintasuunnitelmaansa: aukiolo-ajat on suunniteltava yhteistoi-
mintamenettelyä noudattaen. Muutoksille on oltava henkilöstön suostumus 
ja henkilökuntaa on tarvittaessa lisättävä niin, ettei työhönsidonnaisuus 
lisäänny mahdollisten aukioloaikamuutosten takia.

Osaston vuosikokouksessa 13.2.1988 oli läsnä 120 osaston jäsentä. 
Rakennusmestarien talon luentosalissa osaston puheenjohtaja ja PVL:n 
puheenjohtaja Heikki Mäkinen luovuttivat liiton hopeiset ansiomerkit pos-
tivirkailija Sirpa Nisuselle ja postivirkailija Kalevi Myllymäelle.

Vuoden 1988 PVL:n edustajakokouksessa sai osasto liiton suurimpana 
jäsenyhdistyksenä  äänensä melko hyvin kuuluviin. Sijaisetta teettämisestä 
pidettiin ääntä ja keskustelua käytiin mm. PKS-lisästä. Osaston jäsenten 
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LAKKO

Koko vuotta 1986 leimannut virkamieslakko ajoittui kevääseen: 
18.–19.3.86 ja 2.4.–17.5.86. Suur-Helsingin osasto oli ainoana 
PVL:n osastona mukana lakossa sen alusta lukien. Osasto painotti 
koko lakon ajan työhönsidonnaisuusongelman ratkaisun tärkeyttä.

Nimimerkki Saima kronikoitsi PVL:n sadonkorjuujuhlassa 
7.6.1987:

”Olisinko ikinä uskonut, että meidän pitää kokea se − LAKKO? 
Kauan sitä valmisteltiin, mutta silti se tuli yllättäen, jymähti 
eteemme niin outona ja lopullisena. LAKKO... Meitä tunnollisia 
postilaisia se aika rasitti, pelotti, nolotti, veti sietokyvyn koetukselle 
kotona. Mutta välillä se nauratti, laulatti toreilla ja innosti tunte-
maan suurta voimaa ja yhteenkuuluvuutta. Lakkopäivät ja viikot 
kuluivat − saimme katsoa Mäkisen Heikkiä televisiossa ja lehdissä. 
Sukukin näki meidän liiton liittomme puheenjohtajan. 

Siellä se lakko on − muistojen seassa, kokemusten kirjavassa 
kasassa. Palkanlisää odoteltiin, saalista kaivattiin. Nyt vuoden 
päästä katson tulosta, lasken lisämarkkoja. Onko niitä tarpeeksi? 
Ei. Miksei vieläkään jää mitään minulle itselleni? Lakkolainat ja 
muut velat on aina maksettava ensin. Salaiset omat ostokseni vaan 
lojuvat kaupoissa saavuttamattomissa. Mitä hyödyin mielenosoi-
tuksesta, pitkästä lakosta? No, tulihan korotuksia, tuli meille − ja 
tuli muille, postimiehille, jukoliste. Kaikille irtosi valtion kassasta 
paljon rahaa, sanovat. Kallis ratkaisu, sanovat. Ja ensi vuonna se 
oikein koettelee postinkin momentteja.

Katsotaan, mihin rahat sitten upotan. Saanko minä, pula-ajan 
lapsi, ensi vuonna kulkea kaupassa kärryt täynnä kauniita tava-
roita?

EI VOI OLLA TOTTA! EIKÖ LAKOSTA MUUTA JÄÄ JÄLJELLE 
KUIN RAHANHIMO? KYLLÄ SENTÄÄN JÄÄ − SAAVUTUS.  
ME TEIMME SEN, SISKOT!”
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palkkakehitys oli vuoden 1988 aikana suotuisaa. PTL-Postin vaikea henkilö-
kuntatilanne jatkui läpi vuoden ja koetteli erityisesti PKS:n postivirkailijoita.

 Vuoden 1989 lopulla käynnistettyyn organisaatiomuutoshankkeeseen 
ja postipiirin yt-neuvotteluihin liittyen osasto päätti lähettää johtaja Risto 
Paanaselle kirjeen, jossa kerrottiin piireihin mahdollisesti perustettavien 
pientyöryhmien henkilöstön edustajien toivottu lukumäärä eli henkilöstön 
edustus kaikista Helsingin piirin alueella toimivista PVL:n jäsenyhdistyk-
sistä. Nimettiin työryhmiin jo edustajatkin: Kuljetustyöryhmä: Seppo Paka-
rinen, Jakelutyöryhmä: Kalevi Myllymäki, Asiakaspalvelutyöryhmä: Raija 
Pönni, Hallinnon työryhmä: Sirpa Nisunen, Yrityspostin kenttäorganisaati-
ota pohtiva työryhmä: Pirkko Lehto.

Vuoden 1989 aikana paheni PKS-alueen työvoimavaje ja asuntopula enti-
sestään. Postivirkailijoiden työkuorma kasvoi, henkinen pahoinvointi eneni. 
Sijaisetta teettämisestä tuli arkipäivää, moni teki vuoden sisällä 1,5 vuoden 
työt. Lisäpainetta virkailijain jaksamiseen toi työnantaja: PKS-seudun toi-
mipaikkaverkoston kriittisen tarkastelun alkaminen lähestyi päivä päivältä.

Osaston aktiivisten edunvalvojien määrä väheni. Samalla kasvoivat 
edunvalvojien tehtävien vaativuustaso ja tehtäviin vaadittava aika ynnä 
vastuu. Osaston jäsenlehti HelPosti uudistui vuoden 1989 mittaan. Lehden 
toimituslinjaa tarkistettiin jäsenistön toiveiden mukaisesti ja samalla uudis-
tettiin lehden ulkoasua.

Vuoden 1990 osaston ylimääräisessä kokouksessa 3. toukokuuta Helsin-
gissä Virkamiestalon 4. kerroksen ruokalassa oli läsnä 21 jäsentä. Kokous 
päätti, että yhdistys on PVL:n hallituksen esitysten takana PVL:n ylimää-
räisessä edustajakokouksessa eli erotaan Virkamiesliitosta, perustetaan Lii-
kelaitosunioni sekä luovutaan jäsenäänestyksestä keskusjärjestökysymyk-
sessä.

19.6.1990 järjestettiin Virkamiestalon 4. kerroksen koulutustiloissa kes-
kustelutilaisuus, jonka aiheena oli toimipaikkaverkon kehittäminen. Työn-
antajan edustajina paikalla olivat PKS:n toimipaikka-alueen johtaja Tero 
Alén ja markkinointipäällikkö Pirkko Lehtinen. PVL:ää edusti järjestösih-
teeri Maila Pälli.

Osasto jätti eriävän mielipiteen pääkaupunkiseudun verkostosuunnitel-
masta. Työnantaja oli perustellut toimipaikkaverkon saneerausta sillä, että 
Postipankki haluaa vetää toimintonsa pois postitoimipaikoista. Toisena 
keppihevosena käytettiin huonoa työvoimatilannetta. Hanketta oli myyty 
henkilöstölle ja asiakkaille siten, että suuremmissa toimipaikoissa olisi mah-
dollista parantaa palvelua ja myös henkilöstön asema ja työolot paranevat. 
Osasto kommentoi, että toimintojen keskittämisessä suuriin yksiköihin näh-
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dään vain kustannussäästöjen hakemista ja että saneeraussuunnitelmaa ei 
voi pitää järkevänä toimipaikkaverkon kehittämisenä, vaan se on liian radi-
kaali.

Vuoden 1990 aikana osasto keskittyi Postin organisaatiouudistuksen 
lisäksi tulospalkkiokokeilun seurantaan. Lisäksi kannettiin huolta henki-
löstön hyvinvoinnista. Kevään pankkilakko oli asiakaspalvelussa työsken-
televille kova koettelemus. Organisaatiomuutos lähti kangerrellen käyntiin. 
Putkiajattelua ajettiin kentälle väkisin ja putkiajattelun laskua joutunee lai-
tos maksamaan muutaman vuoden putkien välisinä kinasteluina ja kilpai-
luna. Toimipaikkaverkon saneeraushankkeet etenivät vuoden mittaan vauh-
dilla. Osaston taistelu yhdessä Postin asiakkaiden kanssa kantoi hedelmää 
muutamien tappolistalla olleiden toimipaikkojen osalta.

Osaston jäsenmäärä pysyi vakaissa rajoissaan ja talouskin säilyi tyydyt-
tävänä.

Vuoden 1991 osaston toimintasuunnitelmaan kirjattiin painopistealueiksi 
jäsenten edunvalvonnan tehostaminen, luottamusmiesten ja työsuojeluval-
tuutettujen ja työsuojeluasiamiesten toiminta edellytysten parantaminen, 
jotta näiden uralla eteneminen ei pysähdy, sekä yhteistyön kehittäminen 
paikallistasolla muiden ammattiliittojen alueellisten yhdistysten kanssa. 
Osaston johtokunnan jäseniä velvoitettiin osallistumaan mahdollisimman 
moniin osaston tilaisuuksiin. Vuonna 1991 ammattiyhdistystoiminnassa 
elettiin murroskautta: ensimmäistä kertaa osaston historiassa muutosten 
vauhti oli niin laajamittaista ja nopeaa, että perinteistä päätöksentekotasoa 
jouduttiin pohtimaan uusien kuvioiden mukaisesti. Turvatusta ja pysyvästä 
tulikin kyseenalaistettu, teoreettinen malli. Halu osallistua työtehtävien ja 
työn kehittämiseen yhdessä työnantajan kanssa oli enemmänkin sääntö 
kuin poikkeus. Maata koskettanut taloudellinen − maan työvoimasta lähes 
15 % oli työtä vailla − ja loppuvuodesta selvästi havaittava henkinenkin lama 
loi omalla tavallaan pysähtyneen, odottavan asenteen siihen miltä tulevai-
suus olisi näyttävä.

Vuosi 1992 oli ennalta-arvaamaton ja sangen vaiherikas sekä maamme 
kannalta että järjestöpoliittisesti. Keskusjärjestö TVK:n ajautuminen kon-
kurssiin käynnisti uuden keskusjärjestön etsinnän, vaihtoehtoina STTK tai 
SAK. Posti- ja telelaitoksen suunnitelmat muuttaa Posti-Tele liikelaitoksesta 
osakeyhtiöksi käynnisti neuvottelut virkaehtosopimuksen vaihtamiseksi 
työehtosopimukseksi, koska mahdollisesti uudessa osakeyhtiössä ei tunnet-
taisi virkamiehiä.

Kevätkokouksessa kuultiin, että PVL:n talousvaliokunta oli myöntänyt 
jäsenillemme 44 viiden vuorokauden ilmaislomaa Lomakoti Heimarissa. 
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Ilmaislomia päätettiin tarjota ensisijaisesti ryöstön uhreiksi joutuneille, 
loput päätettiin jakaa arpomalla.

Osaston syyskokous pidettiin 24.11. kello 18.30 Pääpostin ruokala Kul-
taisessa Torvessa, Helsinki 10:ssä. Kokouksessa oli läsnä 47 jäsentä ja 
Postin varatoimitusjohtaja Pekka Luukkainen, joka kertoi ennen varsi-
naisen kokouksen alkamista Postin yhtiöittämisestä ja eläkeratkaisuista. 
TUPO-neuvottelujen takia yleislakon uhka oli ilmassa. Äänestyksen jälkeen 
päätettiin, että lakkoon ei mennä, mikäli se alkaisi 26.11. Jäsenmaksu pää-
tettiin säilyttää 0,2 prosentissa. 

Vuosi 1993 oli taloudellisen laman, yhteiskunnan perusrakenteiden 
murenemisen, hyvinvointiyhteiskunnan purkamisen ja Posti-Telen yhti-
öittämisvalmistelujen vuosi. Osaston edustajien työpanos työehtosopimus-
ten saamiseksi ja saavutettujen etujen säilyttämiseksi vaativat usein jopa 
yli-inhimillisiä ponnisteluja. Edunvalvojat olivat vuoden 93 aikana jälleen 
keskeisessä roolissa Postin tulevaisuuden rakentajina. Jäsenten työpaine 
kasvoi: jatkuva työmäärän kasvu, alituinen kiire ja monasti hyvinkin epäsel-
vät näkemykset asioiden hoitamisesta heijastuivat väkisinkin työpaikoille. 
Edunvalvojia työllisti erityisen paljon työnantajan virheellisen informaation 
korjaaminen ja työnantajan edustajien ohjeistaminen uusista asioista.
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Helatorstain sisäänteettäminen 
toteutettiin yksityispalveluissa valta-
kunnallisesti ja ainutlaatuisesti ”Me 
osaamme” -kampanjalla. Osastomme 
”Me osaamme” -päivää vietettiin lau-
antaina lokakuun 16. päivä Paasitor-
nin juhlasalissa. Osallistujia oli lähes 
700. 

1.1.1994 Postista tuli osakeyhtiö 
ja Suomi liittyi EU:n jäseneksi.

Osakeyhtiöittämistä edunval-
vonnan vinkkelistä helpotti merkit-
tävästi se, että osaston edunvalvojat 
olivat jo etukäteen määrätietoisesti 
perehtyneet työehtosopimus-
kulttuuriin. Työnantajan kanssa 
oltiin vastatusten enimmäkseen 
siitä syystä, että yhä useammasta 
asiasta tulee erikseen sopia. Vir-
kamiesajan määräämiskulttuuri 
oli historiaa.

Osaston lukuisissa tilaisuuk-
sissa valotettiin uutta palkkausjärjestelmää, 

sen neuvotteluvaiheita ja käytännön sovelteita. Euroopan Unioniin liittymi-
nen raapaisi Ulkomaantuotannon toimintoja. Suuremmilta irtisanomisilta 
vältyttiin uudelleensijoitus- ja muilla järjestelyillä.

PVL:n pitkäaikaisen puheenjohtajan ja osastomme jäsenen Heikki Mäki-
sen äkillinen siirtyminen ajasta ikuisuuteen järkytti mieliä.

Koko vuosi 1995 käytiin tuloksetta luottamusmies-, työsuojelu- ja 
yhteistoimintaneuvotteluja. Keväällä Postivirkamiesliitto vaihtoi nimensä 
PVL-Toimihenkilöliitoksi ja muutti sääntöjään edustajakokouksessaan. 
Ylimmäksi päättäväksi elimeksi tuli liiton valtuusto. Kesällä tuli julki Pos-
tipankin suuret tappiot, mistä seurasi huoli toimipaikkaverkon tulevaisuu-
desta. Syksyllä neuvoteltiin TUPO:sta. PVL neuvotteli työehtosopimuksen, 
joka oli voimassa 31.1.1998 saakka.

Postikonttorien saneeraustilanne leimasi vuotta 1996. Saneeraus ei joh-
tanut alueellamme irtisanomisiin. Päinvastoin: myyntialueellamme vallitsi 
henkilöstöpula. Toimipaikkamuutokset eivät olleet edenneet suunnitellussa 
aikataulussa, mikä oli osaltaan vaikeuttanut henkilöstötilannetta. Postin 
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Toimihenkilöliiton ja työnantajan yhteiset ponnistelut henkilöstön siirtämi-
seksi pääkaupunkiseudulle eivät olleet tuottaneet toivottua tulosta.

Liitolle valittiin uusi valtuusto seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Valtuusto 
päätti muuttaa nimensä Postin Toimihenkilöliitoksi, ja siitä syystä yhdistyk-
sen syyskokouskin − 21.11. Ravintola Kellosillassa, jossa läsnä 22 jäsentä − 
muutti yhdistyksen nimen Postin Toimihenkilöliiton PVL Pääkaupunkiseu-
dun yhdistykseksi ja hyväksyi uudet säännöt.

Vuonna 1997 saneeraus jatkui ja tehostettu rekrytointikielto osaltaan 
vaikutti PKS:n huutavaan henkilöstöpulaan. Ilta-aukioloja pidennettiin 
joissakin konttoreissa useilla tunneilla. Sillä Posti pyrki parantamaan posti-
myyntiliikkeiden palvelua. Aukioloaikojen pidennykselle PVL asetti reuna-
ehdoiksi sen, että työhönsidonnaisuutta ei saa lisätä ja turvallisuuskysymyk-
set on hoidettava. 

Posti muutti organisaationsa. Muutos astui voimaan alkusyksystä 1997. 
Oleellisimmat muutokset olivat tuotannon ja myynnin eriyttäminen. Toimi-
paikat-ryhmään luotiin ketjuorganisaatio, jolla ei ollut alueellisia yksiköitä, 
vaan kaikki toimi pääkonttorijohtoisesti. Tämä aiheutti epätietoisuutta ja 
ongelmia, kun alueellisilla edunvalvojilla ei ollut neuvotteluosapuolia, koska 
selvää toimintamallia ei vielä ollut. Organisaatiomuutos vaikutti myös 
yhteistoimintaan. Postissa toimi vain yksi yt-ryhmä pääkonttoritasolla. 

Muut yt-ryhmät lopettivat toimintansa. Yhteistoiminta hoidettiin 
pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kautta.
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1998-2017

Postityönantajan ja PVL:n solmima työehtosopimus ajalle 1.1.1998–
15.1.2000 astui voimaan.

Henkilöstö- ja vaihtuvuusongelmaan pystyttiin vaikuttamaan niin, että 
Toimipaikat-ryhmään palkataan ihmisiä keskitetysti. Perehdyttämiseen ja 
alkukoulutukseen saatiin parannuksia. Luottamusmies- ja työsuojeluor-
ganisaationeuvotteluissa päästiin keväällä tulokseen. Syksyllä solmittiin 
Nordic Printmailin kanssa työsuojelun yhteistyö- ja luottamusmiessopi-
mus. Syyskokouksessa − Ravintola Kellosillassa 19.11.98, läsnä 27 jäsentä 
− vahvistettiin vuoden 1999 liiton kokonaisjäsenmaksusta (1,3 %) osaston 
osuudeksi edelleen 0,2 %. Osaston puheenjohtajaksi vuosiksi 1999–2000 
valittiin yksimielisesti Mervi Tynys.

Vuoden 1999 alussa Postin arvokuljetusyksikön toiminnot siirtyivät liik-
keenluovutuksena Postin tytäryhtiöön SPAC:iin, jonka toimihenkilöt pysyi-
vät osastomme jäseninä. 

Vuotta 1999 leimasi Leonia-korvauskiista. Posti, Leonia, valtionvarain- ja 
liikenneministeriö kävivät pitkin vuotta neuvotteluja, jonka lopputulemana 
yhteistyö jatkui entisessä laajuudessaan vuoden loppuun asti eikä vaikut-
tanut henkilöstön asemaan. Syyskokouksessa Postin Toimipaikat-ryhmän 
johtaja Esa Raippalinna kertoi Leonia-kuvion jatkosta: hallituksen talouspo-
liittinen ministeriövaliokunta oli päättänyt, että postipalvelut jatkuvat 1500 
toimipisteessä uusia yhteistyökumppaneita etsien. Konttoreita näistä tulee 
olemaan arviolta 300. Kun Leonia-sopimuksen velvoitteista vapaudutaan, 
niin Toimipaikat-ryhmässä alkaa yt-neuvottelut pahimmassa tapauksessa 
jo keväällä 1990 sekä toimipaikkaverkon kartoitus yhteistyössä työnantajan 
ja edunvalvojien kesken. Henkilöstön tyytymättömyys Leonia-ratkaisuun 
kulminoitui toimipaikkojen ovien sulkemiseen 2.11.1999 kello 14.00. Ulos-
marssi sujui hyvin, ja se sai paljon myönteistä julkisuutta.

Kesäkuussa Toimipaikat-ryhmä uudisti organisaatiotaan. Syntyi kulut-
taja-, yritysposti- ja yrittäjäketjut, pankki- ja vakuutuspalvelut sekä kehi-
tys- ja henkilöstöyksiköt. OPS-palvelupisteet perustettiin kaikkiin pankki-
palveluja tarjoaviin toimipaikkoihin. MYYRA-järjestelmä otettiin käyttöön. 
Kummassakin uudistuksessa perehdytys ja koulutus unohtuivat työnanta-
jalta miltei kokonaan. Pääkaupunkiseudun työvoimapula jatkui entisellään. 

Alkuvuodesta 2000 solmittiin kolmikannassa postialalle työehtosopimus 
PVL:n, Postiliiton ja työnantajaliitto Allianssin kesken ajalle 15.2.2000–
31.1.2001. Vuodesta 1988 yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Mervi 
Tynys erosi tehtävästään ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Seija Oivio 
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johti puhetta vuoden loppuun. Syyskokouksessa lauantaina 23.11. 2000 
Ravintola Tekniskassa oli läsnä 23 jäsentä. Kokous valitsi yksimielisesti vuo-
desta 2001 osaston puheenjohtajaksi Tarja Strandénin ja muisti jäseniään 
elokuvalipuilla.

Yt-neuvottelut pankkipalvelujen poisvetämisestä aiheutuvista supistuk-
sista päättyivät huhtikuun lopussa. Osastomme alueella se merkitsi 200 
henkilötyövuoden vähennystä. Irtisanomisilta kuitenkin vältyttiin, sillä 
PKS:n alueella oli paljon määräaikaisia työntekijöitä. Mielenilmaus eli hen-
kilöstön ulosmarssi vähennyksiä vastaan järjestettiin 16.5. 

Organisaatiomuutokset jatkuivat keväällä 2000, ja rakenteen jatkouu-
distuksesta tehtiin päätös loppuvuodesta 2000. Uudistusten lähtökohtana 
oli muodostaa itsenäisiä liiketoimintaryhmiä. 

Helmikuun 15. päivänä sovittiin menetelmästä postikonttoreiden hen-
kilötarpeen määrittämiseksi. Menetelmä olisi perustuva asiakaskäynteihin 
sekä saapuvan ja lähtevän postin käsittelyn vaatimaan työmäärään. Sopi-
musta asiasta ei kuitenkaan syntynyt, joten asia siirrettiin erilliseen työryh-
mään.

Atkos Printmailissa sovittiin PVL:n luottamusmiesorganisaatiosta. SPAC 
FP Oy:n osakekanta myytiin joulukuussa 2000 turvallisuus- ja pelastustoi-
minta-alan konsernille Group 4 Falckille.

PVL:n kustannuksella järjestettiin jäsenille 7.10. teatterinäytös ”Munaako 
Herra Ministeri?” Helsingin kaupunginteatterissa. Näytökseen saapui yli 
500 jäsentä.

Alkuvuodesta 2001 solmittiin uusi tulopoliittinen kokonaisratkaisu sekä 
Postialan uusi kaksivuotinen työehtosopimus. Samaan aikaan Palveluka-
navien osalta neuvoteltiin nk. 80-sääntö (80 asiakasta yhtä palvelumyyjää 
kohti yhtenä päivänä). Ehtona oli, että asiasta käynnistetään neuvottelut, 
jossa sovitaan periaatteet ja pelisäännöt, sekä miten kyseistä sääntöä sovel-
letaan. 

Heinäkuussa alkoivat yt-neuvottelut henkilömääristä, vaikka lopul-
lista periaatepäätöstä 80-säännön soveltamisesta ei ollut. Työnantaja aikoi 
osa-aikaistaa PKS-alueella 120 henkilöä, osa-aikaistamiset eivät kuitenkaan 
toteutuneet vuoden 2001 aikana.

Marraskuussa alkoivat yt-neuvottelut esikunta- ja tukitehtävissä, jotka 
koskivat noin 200 henkilöä. Syksyllä saatiin neuvottelutulos luottamusmies- 
ja työsuojeluorganisaatiosta. Vuotta 2001 leimasi edelleen PKS-alueen hen-
kilöstön vaihtuvuus ja jatkuva vaje.

Seuraavana vuoden alkupuolella työnantaja jalkautti osa-aikaistamiset. 
Osa jäsenistä valitsi kuitenkin irtisanoutumisen ja kehittämisrahan osa-ai-



kaisuuden asemesta. Herttoniemen eli Helsinki 88 toimipaikassa oli työn-
seisaus 5.2. kello 15.30 alkaen. Syynä seisaukseen oli liian vähäinen työnte-
kijämäärä. 

Toukokuussa alkoivat yt-neuvottelut Kymppiposti Oy -kokeilusta. Pro-
testina liiton valtuuston päätöksellä konttorit sulkivat ovensa 17. touko-
kuuta. Kesällä käynnistyi Käpylän eli Helsinki 60:n ja syksyllä Mellunmäen 
eli Helsinki 97:n Kymppiposti-kokeilut. Syksyllä aloitettiin myynnin ja 
markkinoinnin uudelleenorganisointi: irtisanomisilta ja uudelleensijoitta-
misilta vältyttiin. Alueemme suurin ongelma oli yhä suuri vaihtuvuus.

Vuonna 2003 ’tulisen yt-neuvottelurumban’ tahtiin tanssahdeltiin sopi-
mustallennuksen muutoksista, postikonttoreiden resursseista, toi-
mintakonseptin toteuttamisesta PKS-alueen konttoreissa, 
itsepalvelupisteiden purkamisesta sekä hinnoittelupalvelun 
ja vastaanottotoimintojen keskittämisestä. Työehtosopimus 
neuvoteltiin astuvaksi voimaan 1.2.2003. Inhouse-palve-
luissa otettiin käyttöön alue-esimiesorganisaatio. Korso 10  
-postikokeilu alkoi Postin omalla henkilökunnalla ja jat-
kui koko vuoden. Postiextra perustettiin, jotta äkillisiin 
poissaoloihin saataisiin sijaisia.

Toukokuussa Uunisaaren Cafeteriassa pidettiin 
yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa liiton pj Antti 
Palkinen selvitti Postiliiton ja Postin Toimihenkilölii-
ton yhteisen liiton perustamisen periaatteita ja toimia. 
Liiton hallitus oli päättänyt esittää kevätvaltuustolle 
uuden liiton perustamista. Todettiin, että koska valtuus-
ton kokouksen kulkua ei voi ennustaa, osaston edustajille 
jää valta äänestää puheenjohtajaa valtuuston kokoukselle 
esitetyistä ehdokkaista.

Seuraavana vuonna yhteistoimintaneuvotteluja käytiin 
muutoksista laskutuksessa, kimppatiimien purkaantumisista, 
SAPPO-järjestelmän käyttöönoton vaikutuksista työtehtäviin eri liiketoi-
mintaryhmissä, yli 80-säännön vaikutuksista työmääriin sekä Postin uusista 
alueellisista toimintamalleista (uudelleensijoitukset ja irtisanomiset). Käpy-
lässä loppui 10-posti, ja konttori siirtyi Postin omaksi.

TUPO- ja TES-neuvottelut käynnistyivät syksyllä. PKS:n tavoitteena pää-
kaupunkiseutulisä. Lisäksi koko postialalle neuvoteltiin uudet palkkajärjes-
telmät. 

Postin Toimihenkilöliiton toimisto siirtyi Ratamestarinkadulta Hakanie-
meen Postiliiton tiloihin syyskuun alussa. Samoihin aikoihin yhdistyksen 
toimisto muutti Vantaan Ilolaan. Joulukuussa myytiin Ratamestarinkadun 



toimistohuone.
Vuoden 2005 yt-aiheita olivat: Postin uudet toimintamallit/uudelleen-

sijoittamiset ja irtisanomiset, toimipaikkojen ulkoistamiset, organisaatio-
muutokset ja kimppatiimien purkamiset. Henkilöstön vaihtuvuus jatkui 
edelleen vilkkaana. Postiextraa käytettiin ahkerasti äkillisiin poissaoloihin.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus allekirjoitettiin Postin 
Toimihenkilöliiton, Postiliiton ja Tiklin kesken tammikuussa. Uusia palkka-
liitteitä tuli kaksi (N ja P), ja niihin saatiin osastommekin pitkään tavoitte-
lema PKS-lisä. 

Vuosi kului myös uuden Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n 
perustamiseen liittyvien asioiden parissa. Uuden liiton hallituk-
seen valittiin Tarja Strandén ja hänet valittiin myös liiton II vara-

puheenjohtajaksi. Postin Toimihenkilöliiton hallitus myönsi 
kultaisen ansiomerkin jäsenillemme Sirpa Nisuselle, Simo 
Patanalle ja Raija Pönnille ja Lasse Ylänevalle. Muutet-
tiin Postin Toimihenkilöliiton PVL Pääkaupunkiseudun 

yhdistys ry:n nimi Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU 
Pääkaupunkiseudun Toimihenkilöt ry:ksi. Samalla 
hyväksyttiin PAU:n osastojen mallisäännöt muutamin 

poikkeuksin siten, että mallisäännöt ovat kaikilta osin 
voimassa vuoden 2007 alusta lukien.

Kulttuurinälkäisille jäsenille osasto kustansi osan 
teatterilipusta Kansallisteatterin ”Virhe”-näytelmään. 
Ilmalan Postintaipaleen hallintorakennuksessa yhdistys 

piti loppuvuodesta jäsenhankintatilaisuuksia yhteistyössä 
liiton edustajien ja Postin Suunnittelijoiden ja tutkijoiden 

kanssa. Lisäksi viriteltiin ay-yhteistyötä Viron kollegoiden 
suuntaan, osastomme koordinaattorina Mona Terävuo.

Vuosi 2006 käynnistyi TS-vaaleilla. Sopuvaalilla työsuojelu-
valtuutetuksi PKS-alueen toimi-henkilökenttään tuli valituksi Sirpa 

Nisunen, I varavaltuutetuksi Tarja Strandén ja II varavaltuutetuksi Pirjo 
Nuutinen. Yt-neuvotteluja käytiin myynnissä ja markkinoinnissa, viestinvä-
lityksessä ja tuotantopalveluissa.

Kulttuurista nautittiin KOM-teatterissa: ”Pidän sinusta huolta”. Perin-
teinen joulualuselokuvalippu postitettiin tänäkin vuonna jäsenille.

Vuonna 2007 yt-neuvotteluja käytiin puhelinmyynnissä, postimuseossa, 
kotimaan rahdin laskutuksessa, kirjanpito- ja maksuliikenteessä ja henki-
löstöyksikössä. Työnantajan päätös ulkoistaa tai yhdistää myymäläverkos-
toa koski toimipaikkoja Helsinki 55, Helsinki 84 ja Vantaa 72.



34

Osaston toimikunta teki päätöksen olla mukana ryhmäpalkanosako-
keilun laajentamisessa. Ensimmäisen kerran ryhmäpalkanosaa maksettiin 
31.3.2007. Asiasta kuultiin osaston syyskokouksessa ja vielä erikseen Hel-
sinki 10:n henkilöstölle järjestettiin tilaisuus, jossa käsiteltiin heidän ryhmä-
palkanosaansa koskevia yksityiskohtia.

Pääkaupunkiseudulle oli mietitty toimihenkilöosastojen yhteistyötä. 
Hanke kaatui siihen, että ajatuksemme olivat vielä niin kaukana yhteisestä 
toimihenkilöosastosta.

Työsuojeluorganisaation toimikausi päättyi 31.12.2007. Työnantajan 
päätöksestä työsuojeluvaalit siirtyivät seuraavan vuoden tammikuulle.

Lokakuussa järjestettiin Q-teatteriretki: ”Kauppamatkustajan syntymä”. 
Jäsentiedotteita lähetettiin sähköpostitse toimipaikkoihin ja suoraan jäse-
nille yhteensä 12 kappaletta. Kirjeitse kaikille jäsenille lähetettiin yksi jäsen-
kirje perinteisen elokuvalipun kera. Joulukuun alussa osaston seniorit naut-
tivat joululounaan Suomalaisella Klubilla. 

Osaston jäsenmäärä vuoden 2007 lopussa oli 1028, joista maksavia 560, 
vapaajäseniä 99 ja eläkeläisiä 369.

Vuosi 2008 alkoi työsuojeluvaaleilla. Valtuutetuksi valittiin Sirpa Nisu-
nen. Työsuojelutoiminnan yksi painopistealue oli tapaturmien vähentä-
minen ja ennaltaehkäisy. Vuoden 2008 aikana työsuojeluvaltuutettu teki 
lisäksi riskienarviointeja yhdessä esimiesten kanssa. Havaittiin, että suu-
rimmat riskit ovat myymälöissä ergonomiaongelmat ja muissa yksiköissä 
työn vaativuus ja tiukka resursointi.

Pääkonttorin pääluottamusmiehen Tarja Strandénin alueella kirjanpito- 
ja maksuliikenneyksikön yt:hen liittyvät uudelleensijoitukset ja irtisanomi-
set käytiin läpi kevään aikana. Töiden keskittäminen Kuopioon johti siihen, 
että Helsingistä irtisanottiin toistakymmentä henkilöä.

Ryhmäpalkanosa neuvoteltiin koskemaan myös myymälöiden esimiehiä. 
Vuoden aikana tehtiin kartoitus henkilövahvuuksista ja työvuoroista liittyen 
ennakkoäänestys- ja jouluresursointiin.

Helsingin kaupunginteatterissa nautiskeltiin kahdesta esityksestä: ”Pro-
ducers” (25.4.) ja ”Missä kuljimme kerran” (17.10.). Vuonna 2009 käytiin 
pääkonttorissa sekä keväällä että syksyllä hallinto- ja tukitoimintoja koske-
neet yt-neuvottelut. Neuvottelujen jälkitilanne ja jäsenistöstä huolehtimi-
nen työllisti pääluottamusmiehen ohella myös muita edunvalvojia suuresti. 
Jäsenistöä autettiin hakeutumaan Itellan avoimiin työtehtäviin sekä koulut-
tautumaan ja hakemaan töitä myös Itellan ulkopuolelta. 

Pääluottamusmies Raija Pönni jäi sairauslomalle huhtikuun alusta (Anita 
Lappalainen sijaisti).
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Yhteystietopalveluiden ja aluemyynnin yt-neuvottelut alkoivat marras-
kuussa.

Työnantajan kanssa sovitut (4) edunvalvojien työkokoukset toteutuivat. 
Tosin niukkuuden aikakaudella työnantaja ei kesäkuusta lähtien ottanut 
osaa päivien tarjoilukuluihin vaan ne jäivät osastojen kontolle.

Osaston syyskokouksessa torstaina 26.11.2009 Hotel Arthurin Piano-ka-
binetissa vahvistettiin PAU:n XXIII:n liittokokouksen hyväksymät sääntö-
muutokset.

Vuosikymmen vaihtui tutun yt-mollivoittoisesti. Ensin oli kohteena yhte-
ystietopalvelut. Neuvottelu johti irtisanomisiin helmikuun alusta alkaen. 
Työt hajaantuivat tehtäväksi perusjakelussa. 

Lisää seurasi: kuluttaja-asiakaspalvelu siirrettiin Helsingistä Rovanie-
melle. Henkilöstöllä oli mahdollisuus hakeutua yritysasiakaspalveluun. 
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Eikä selvitty ilman kolmatta: aluemyynnin toiminnan selkiyttämisen yt 
oli alkanut vuoden 2009 marraskuussa ja johti vuoden 2010 alkupuolella 
irtisanomisiin.

Pääluottamusmies Raija Pönni poistui keskuudestamme 2.3.2010. Anita 
Lappalainen valittiin seuraajaksi sopuvaalilla ja Laura Meriläinen tuli hänen 
varakseen.

Työsuojeluvaltuutettu teki esitykset alueen työsuojeluasiamiehistä. Neu-
vottelut olivat hankalat, sillä työnantajan tavoitteena oli vähentää asiamies-
ten määrää. Tähän ei kuitenkaan suostuttu. Työsuojelun toimikausi päättyi 
vuonna 2011. Neuvotteluja oli käyty tuloksetta, ja samaan aikaan työnantaja 
ei suhtautunut vakavasti riskien kartoituksessa havaittujen puutteiden kor-
jaamiseen. PAU:n pääkaupunkiseudun osastot järjestivät yhdessä 21.9. pos-
tilakia koskevan tilaisuuden Helsingissä. Paikalle keskustelemaan oli pyy-
detty kansanedustajia eri puolueista. Tilaisuus oli menestys, sillä paikalla oli 
yli 100 PAU:n jäsentä.

Itella laajensi noutopistepilotointia koskemaan Kulosaarta, Pihlajamä-
keä, Pohjois-Vuosaarta, Puotilaa, Länsi-Herttoniemeä ja Espoon Mank-

Jäsentilaisuudessa vuonna 2010 puhumassa PAU:n liittosihteeri Heidi Nieminen.
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kaata. Huolestumisen aiheena oli pilotoinnin vaikutukset myymälöiden 
henkilömääriin.

Osaston kevätkokouksessa lauantaina 20.3. m/s Nordlandialla päätettiin 
tehdä PAU:n kevätvaltuustolle aloite, jossa vaadittiin, että lyhytlomalaisten 
lomaoikeuden neuvotteluja jatketaan, jotta päästäisiin eroon joustovapaan 
aiheuttamasta toimihenkilöiden päivittäisen työajan pidennyksestä. Osas-
ton jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa oli 1112, joista maksavia 556, vapaajä-
seniä 121 ja eläkeläisiä 435.

Jäsenille järjestettiin 5.3.2011 ”Muutos on mahdollista” -tilaisuus, jossa 
yritysvalmentaja Tuula Salo ValmennusEttanista kertoi työnhausta.

Sirpa Nisunen jäi keväällä ensin lomalle ja 1.7. alkaen eläkkeelle. Mar-
jatta Makkonen 1. varahenkilönä tuurasi Sirpan loman ja siirtyi sitten hoi-
tamaan varsinaisen työsuojeluvaltuutetun tehtävää vuoden loppuun asti, 
jolloin Itellassa käynnistettiin työsuojeluvaltuutettujen vaalit.

Tarja Strandén valittiin PAU:n liittohallituksen äänestyksessä uudeksi 
toimihenkilöiden valtakunnalliseksi työsuojelun erityisvaltuutetuksi Tarja 
Gustafssonin jäätyä 1.6.2011 vapaaherrattareksi.

Myymäläverkon yt-neuvottelut alkoivat 24.8. Myymälöiden henkilöstön 
mielipaha työnantajan irtisanomisten ja osa-aikaistamisten takia purkautui 
ulosmarssilla 25.8. kello 14.00, mikä sai runsaasti huomiota eri medioissa. 
Neuvottelujen tuloksena pääkaupunkiseudulla noin 10 myymälää lakkautet-
tiin tai yhdistettiin toiseen myymälään. Henkilöstömäärät mitoitettiin mini-
miin ja asiakkaat ovat olleet tyytymättömiä, sillä jonotusajat ovat olleet jopa 
tunnin mittaisia.

Hallinnollisten toimintojen yt käynnistyi 19.9. Työnantajan tavoite oli 
100 miljoonan euron säästöt kolmen vuoden aikana. Neuvottelujen piirissä 
oli 1322 työntekijää ja vähennystarve enintään 430 henkilöä. Hallinnon 
yt-neuvottelujen lopputuleman irtisanomiset ja työvelvoitteet kohdistui-
vat vuodelle 2012. Irtisanomistilanteissa tehtiin useita erimielisyyksiä, sillä 
luottamusmiehet katsoivat, että mm. vähentämisjärjestys ei ollut toteutunut 
oikein.

Marjatta Makkonen valittiin työsuojeluvaltuutetuksi alueena Itellan pää-
konttori ja pääkaupunkiseudun esimiehet. Markku Jalava sai työsuojeluval-
tuutettuna hoitoonsa pääkaupunkiseudun myymälät.

Osasto teki työehtosopimusneuvottelualoitteen, jossa edellytettiin, että 
PAU neuvottelee myymäläverkon työntekijöille työjalkineet.

Toukokuun alussa jäsenille tarjottiin mahdollisuutta kuunnella Sibeliuk-
sen sinfonia nro 6 Helsingin uudessa Musiikkitalossa. Teosta on kutsuttu 
sinfoniasarjan Tuhkimoksi ja sen arvostus on hiljalleen noussut. 



38

Marraskuussa Arena-teatterissa hekotettiin 
”Yhden asunnon loukussa” -esitykselle.

Sama henkilöstön vähentämismeininki jatkui 
vuonna 2013. Konsernia koskevat yhteistoimin-
taneuvottelut alkoivat 15.4., mikä johti siihen, 
että irtisanottujen määrä oli 147 henkeä (alustava 
arvio oli ollut 290). Vuoden aikana käytiin useita 
pienempiä yt-prosesseja sekä liikkeenluovutuksia. 
Samaan aikaan pakettiliikenteen kasvu on kuiten-

kin lisännyt asiakkaiden määrää konsernin omissa myymälöissä, asiamies-
posteissa ja alati laajentuvassa pakettiautomaattiverkossa sekä muissa nou-
topisteissä.

Syksyllä järjestettiin luottamusmiesvaalit seuraavalle kaksivuotiskau-
delle. Marjatta Makkonen (tsv) on ollut mukana useissa verkostopalave-
reissa ja selvitellyt muutaman yksikön ilmapiiriongelmia. Huolestuttavaa oli 
ollut havaita se, miten työnantaja hoitaa hankalat tilanteet ja henkilöt; yhä 
useammin annetaan kirjallisia varoituksia, kun pitäisi keskustella. Samoin 
Itellan alituiset organisaatiomuutokset hankaloittavat edunvalvonnan val-
vonta- ja seurantatyötä. Käydyillä yt-neuvotteluilla on ollut vaikutusta työ-
suojeluasiamiesten määrään, koska vähentämiset ovat kohdistuneet myös 
heihin.

Sisäilmatyöryhmä kokoontui 2.10. Työryhmä päätti teettää Työterveys-
laitoksella sisäilmakyselyn oireilusta Postintaival 7:n työtekijöille. 

Osasto järjesti 11.4. retken Helsingin kaupunginteatterin Pasila-näyt-
tämölle ”Kiviä taskussa” -esitykseen. Kaikki 30 varattua lippua menivät 
kaupaksi. Marraskuun lopulla nautittiin Espoon kaupunginteatterin ”Esi-
tystalous 2” -komediasta, joka kertoi yritteliään kansalaisen ja hallintora-
kenteiden kohtaamisesta.

Osaston jäsenmäärä vuoden 2013 lopussa oli 968, joista maksavia 476 ja 
eläkeläisiä 492.

Vuoden 2014 ”uutispommi” oli se, että Itella ilmoitti luopuvansa vuoden 
2015 alussa kahden brändin mallista; kuluttaja-asiakkaille yhtiö oli Posti ja 
yritysasiakkaille Itella. Jatkossa yrityksen nimi on Posti.

Konsernin henkilöstöpolitiikka jatkoi tuttuja, puhkikuluneita latuja: 
hallinnollisten ja tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävien yt-neuvotte-
lut alkoivat 1.9. Lähtötilanteessa irtisanomistarve oli 319 ja neuvottelujen 
lopussa 239 henkilöä. Irtisanomisaalto pyyhki henkilöstön yli melkein kai-
kissa muissa liiketoiminnoissa paitsi myymäläverkossa, joka tällä kertaa 
säästyi.
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Rajut vähennykset vaarantavat jäljelle jääneiden terveyden, turvallisuu-
den ja työssä jaksamisen: tässä jälleen haastetta edunvalvonnalle.

Osaston syyskokouksessa 25.10.2014 päätettiin laatia kannanotto Itellan 
(tulevan uus-Postin) johdolle konsernin henkilöstöpolitiikasta. Kirje toimi-
tettiin toimitus- ja henkilöstöjohtajalle sekä valtion omistajaohjauksesta 
vastanneelle ministeri Sirpa Paaterolle. Lisäksi kirje meni PAU:n puheen-
johtajalle Heidi Niemiselle.

Pääluottamusmies Anita Lappalainen ja työsuojeluvaltuutettu Marjatta 
Makkonen järjestivät Postintaipaleella avoimet ovet -päivän 27.1.2015. 
Päivä oli onnistunut ja kävijöitä oli satakunta. Mukana keskustelemassa oli 
myös PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen.

Kevätristeily järjestettiin 25.4. Viking Linen XPRS-laivalla. Mukana ren-
nossa meiningissä oli kaikkiaan 36 jäsentä.

Työnantaja aloitti Palvelupisteverkoston yhteistoimintaneuvottelut, 
ensimmäinen neuvottelu käytiin 28.4.2015. Postin tavoitteena oli uudis-
taa myymäläverkostoa siirtämällä omia myymälöitä kumppaniyritysten 
hoitoon. PAU käynnisti Pelastetaan Sinun Postisi -kampanjan. Kampanjan 
tavoitteena oli herättää Postin asiakkaat ymmärtämään, mitä omien myy-
mälöiden ulkoistaminen tarkoittaa palvelun laatuun ja saatavuuteen.

18.9.2015 järjestettiin suurmielenilmaus Sipilän hallituksen suunnitte-
lemia pakkolakeja vastaan. Päätapahtumassa Helsingin Rautatientorilla oli 
paljon osastomme jäseniä mukana.

Syksyllä alkoivat TES-neuvottelut, joista povattiin jo etukäteen erityisen 
hankalia. Posti halusi heikentää merkittävästi työehtoja, mm. alentaa palk-
koja. Neuvottelut kariutuivat useasti, ja lopulta mukaan tuli myös valtakun-
nansovittelija Minna Helle. PAU:n lakkojen ja muiden liittojen tukilakkojen 
painostamana sopimus saatiin vihdoin marraskuun lopulla. 

Työehdot säilyivät ennallaan, mutta muutosturvasta jouduttiin luo-
pumaan. Sopimuskausi on yksitoista kuukautta: 30.11.2015–31.10.2016. 
Ensimmäistä kertaa työnantaja käytti lakon murtamiseen vuokratyövoimaa 
rikkureina. 

Vuosi 2016 lähti liikkeelle rispaantuneita yt-luis-
telulatuja pitkin. Neuvottelujen lopputulemana 
myynti- ja asiakaspalvelussa, tuotannon hallinnossa 
ja konsernitoiminnoissa vähennettiin yhteensä 187 
henkilöä, pääosin pitkään talossa palvelleita. Työn-
antaja perusteli vähennyksiä töiden keskittämisellä.

Toukokuussa valtionyhtiöiden omistajaohjauk-
sesta vastaava pääministeri Juha Sipilä väläytti Pos-
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tin pilkkomista kahteen osaan, ja mahdollisesti Posti listataan jossain vai-
heessa pörssiin. Listautuminen edellyttää kuitenkin postilain uudistamista, 
todennäköisesti eduskunta saa hallituksen esityksen syksyllä 2016 tai vuo-
den 2017 alussa. Pörssianalyytikkojen ensireaktiot ovat kuitenkin skeptisiä, 
nykytuloskuntoinen Posti (pääoman tuottoprosentti alle 3) ei kiinnostane 
sijoittajia ihmeemmin. 

Vuoden 2016 aikana omien myymälöiden lakkauttamiset saivat lisävauh-
tia. Työnantajan tavoite on, että vastedes Postilla on vain 21 omaa myymä-
lää. Osaston jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 915, joista maksavia 387 
ja eläkeläisiä 528.

Vuosi 2017 vaihtui lumettomana. Sitran listaamista megatrendeistä 
nopeasti kehittyvä teknologia, keskinäisriippuvainen ja jännitteinen maa-
ilma ja globaali kestävyyskriisi ovat iskeneet karvaiset kouransa myös Pos-
tiin − tahdottiin sitä tai ei. 

Voiko Postin tulevaisuuden nähdä jättimäisen Deutsche Post DHL 
Group:in osasena vai säilyykö se itsellisenä?

  

Ei sorruta! Ilmestynyt Työmies-lehdessä Tiistaina 1 p. Toukokuuta 1900.
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Osaston puheenjohtajat vuosina 1917-2017

Taavi Kouvo    1917-1919
Paavo Airio    1920
Yrjö Vaulo    1921
Pekka Oittinen   1922
Harald Raitakari   1923 alkuvuodesta
Alina Eriksson   1923 loppuvuodesta
Wäinö Wainio   1924
Toini Savola    1925
Signe Fröberg  (Hytönen)  1926
Yrjö Ahto    1927
Bertil Hedlund   1928
Taavi Sinkko    1929
Antti Peuhkurinen   1930
Ragnar Ericsson   1931, 1944-1947
Sanni Maria Massinen  1932-1943
Helge Hällsten   1948-1949
Birger Perttula   1950
Olavi Leppänen   1951-1956
Sakari Jalkanen   1957
Tapio Leppänen   1958-1959
Kaarlo Uusiaho   1960
Veikko Manninen   1961-1962
Arvo Siikanen   1963-1967
Osmo Muona   1968-1972
Liisa Ojala    1973-1975
Pirkko Merikari   1976-1978
Esko Mattila    1979-1985
Hannu Valkama   1986-1987
Mervi Tynys    1988-2000
Tarja Strandén   2001-
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Syksyllä 2016 osallistuttiin ”Antakaa postin kulkea” -kampanjaan lähettä-
mällä kortteja Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenille.
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Vuoden 1962 valankaava

Minä Kusti Polkunen 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 voimassaolevia lakeja ja asetuksia.

Minä tahdon myöskin hengelläni ja verelläni puolustaa maan laillista esivaltaa. Jos 

havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä maan laillisen esivallan kukistami-

seksi taikka maan valtiosäännön tai laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseksi tai 

tuhoamiseksi, tahdon sen viipymättä ilmoittaa ja tiedoksi saattaa.

Ja koska minä olen valtakunnan palvelukseen asetettu, tahdon minä uutterasti ja uskol-

lisesti, 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. 

Kaiken tämän lupaan minä kunniani ja omantuntoni kautta uskollisesti täyttää, niin 

totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta.

____kuun  ____ päivänä 19____

Valanottajan allekirjoitus   Saapuvilla olleen todistajan nimikirjoitus

Urho Pomola   Hillevi Sijainen
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