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Lähtevää postia ei käsitellä 
 

IAU:lta tukitoimia PAU:lle 

Postin työehtokiistassa 
 
IAU - PAU 

 

IAU on jättänyt tänään val-

takunnansovittelija Minna 

Helteelle ja Palvelualojen 

työnantajat PALTA:lle en-

nakkoilmoituksen myötätun-

totyötaisteluun ryhtymisestä. 

Toimilla tuetaan Posti- ja lo-

gistiikka-alan unioni PAU:n 

jäsenten työtaistelua.  

 

Tukitoimet 

IAU:n ilmoittamat tukitoimet 

kohdistuvat tässä vaiheessa 

lähtevän postin käsittelyyn se-

kä miehistön ruoka-annosten 

toimituksiin erillisille posti-

lennoille. Toimet on määrä to-

teuttaa maanantaina 30.11. ja 

tiistaina 1.12, jos Postin kiis-

tassa ei ole päästy sopuun sitä 

ennen. 

Tukitoimien lähtökohtana on 

kuljetusliittojen keskinäinen 

”Kaveria ei jätetä” -periaate. 

Syksyllä 2013 muut kuljetus-

liitot ilmoittivat vastaavasti 

omista tukitoimistaan, kun 

IAU joutui puolustamaan cate-

ringin työehtoja työtaistelu-

keinoin. Tuolloin kiista ratkesi 

jäsentemme eduksi ennen kuin 

varsinaiset tukitoimet ehtivät 

käynnistyä. 

 

Mistä Postin kiistassa 

on kyse? 

PAU:n arvion mukaan Postin 

tarkoituksena on jatkossa hoi-

taa omalla vakituisella henki-

löstöllä vain minimiresursoin-

ti. Kaikki tämän lisäksi tarvit-

tava työvoima koostuisi vuok-

ratyöntekijöistä. 

Tämän päälle työnantaja ta-

voittelee satojen eurojen leik-

kausta omien työntekijöidensä 

kuukausiansioihin sekä hei-

kennyksiä työaikoihin. Leik-

kauslistalla ovat mm. ilta- ja 

yölisien, lauantai- ja sunnun-

tailisien sekä ylityölisien hei-

kentäminen tai poistaminen. 

Postin työehtokiistassa on siis 

kyse kirjaimellisesti työeh-

doista. Yksityiskohtaisempia 

tietoja netistä: 

www.pau.fi > Näin Posti 

leikkaa palkkaasi 

Ennakkoilmoitus 

IAU:n jättämän ennakkoilmoi-

tuksen sisältö on seuraava:  
  

 

Ilmailualan Unioni IAU ry 

ryhtyy myötätuntotyötaiste-

luun tukeakseen Posti- ja lo-

gistiikka-alan Unioni PAU 

ry:n ilmoittamia työnseisauk-

sia, jotka liittyvät sen ja Palve-

lualojen työnantajat PALTA 

ry:n väliseen käynnissä ole-

vaan työriitaan. 

Myötätuntotyötaistelun aikana 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n 

jäsenet eivät osallistu Suomen 

lentoasemilla lentokoneisiin 

osoitetun lähtevän postin kä-

sittelyyn eivätkä toimita mie-

histön ruoka-annoksia erillisil-

le postilennoille. Myötätunto-

työtaistelu alkaa 30.11.2015 

kello 00.00 ja päättyy 

1.12.2015 kello 24.00. 

Työtaistelun ulkopuolelle raja-

taan turvallisuuteen ja tervey-

teen liittyvät työt. 

 

http://www.pau.fi/

