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IAU ilmoitti tukitoimista 
Postin työriidassa 
 

IAU / PAU 

IAU on jättänyt ennakkoil-
moituksen myötätuntotyö-
taistelusta, jolla tuetaan 
Posti- ja logistiikka-alan 
Unioni PAU:n tavoitteita 
Postin työehtoja koskevassa 
työriidassa. Toteutuessaan 
IAU:n ilmoittavat tukitoi-
met kohdistuisivat postin 
käsittelyyn lentoasemilla. 
 
Työriidan tausta  

Postin työehdoista on sovittu 
tähän saakka PAU:n ja Paltan 
välillä. Työriidan taustalla on 
kuitenkin Teollisuusliiton ja 
Medialiiton välinen jakelua 
koskeva työehtosopimus. 

Siinä sovitut palkat ovat 20-50 
% pienemmät kuin PAU:n ja 
Paltan välisessä viestintä ja lo-
gistiikka-alan työehtosopimuk-
sessa. Lisäksi sen työehdot ovat 
työntekijöiden kannalta muu-
toinkin heikommat. 

Jotta heikkotasoinen sopimus 
ei mahdollistaisi TES-shoppai-
lua, PAU on toistuvasti vedon-
nut Teollisuusliittoon ja aiem-
min sen edeltäjiin, jotta nämä 
olisivat jättäneet uusimatta ky-
seisen sopimuksen tai vähin-
täänkin rajanneet sen sovelta-

misalaa. Kun tätä ei ole tapah-
tunut, Posti on lopulta tarttu-
nut tilaisuuteen ja ryhtynyt yri-
tykseen toteuttaa työehtojen 
heikennykset tätä kautta. 
 
Postin tavoitteet 

Posti siirsi elokuussa 700 pa-
kettilajittelijaa perustamaansa 
tytäryhtiöön, joka on järjestäy-
tynyt Paltan sijasta Medialiit-
toon. Päämääränä on vaihtaa 
lajittelijoiden työehtosopimus 
1.11. 2019 alkaen Teollisuusliiton 
ja Medialiiton väliseen sopi-
mukseen, kun nykyisen PAU:n 
ja Paltan välisen sopimuksen 
sopimuskausi päättyy. 

Posti perustelee toimiaan kil-
pailuasemansa säilyttämisellä, 
mutta sen tavoite heikentää 
työehtoja on tätä toimenpi-
dettä paljon laajempi hanke. 

PAU:n ja Paltan aloitettua neu-
vottelut niiden välisen työehto-
sopimuksen uudistamiseksi, 
Palta ilmoitti heti alkuun vaati-
vansa, että myös tämän sopi-
muksen määräykset tulisi kor-
vata Teollisuusliiton ja Media-
liiton sopimuksen vastaavilla 
määräyksillä. Käytännössä Pos-
ti tavoittelee siis noin 8 700 
työntekijän työehtojen romut-
tamista. 

Työnseisaus ja tukipyyntö 

Puolustaakseen jäsentensä työ-
ehtoja PAU on ilmoittanut Pos-
tia koskevasta kahden viikon 
mittaisesta työnseisauksesta, 
joka alkaa 11.11. kello 6:00 ja 
päättyy 24.11. kello 24:00. 

Vastatakseen tähän Posti on 
puolestaan ryhtynyt hankki-
maan ja kouluttamaan vuokra-
työvoimaa tarkoituksenaan 
murtaa tällä tavoin PAU:n työ-
taistelutoimet. 

Tilanteen edelleen kärjistyttyä 
PAU on päättänyt pyytää tukea 
muilta ammattiliitoilta. 
 
IAU:n tukitoimet 

IAU on jättänyt tänään valta-
kunnansovittelijalle ja Paltalle 
ennakkoilmoituksen omista tu-
kitoimistaan. Ne alkavat 11.11. 
kello 6:00 ja päättyvät 24.11. 
kello 24:00, mikäli PAU:n työn-
seisaus toteutuu ja Posti käyt-
tää tämän aikana ulkopuolista 
työvoimaa työnseisauksen pii-
riin kuuluvissa työtehtävissä. 

Tukitoimet toteutetaan myötä-
tuntotyötaisteluna, jonka ai-
kana IAU:n jäsenet eivät osal-
listu postin käsittelyyn. Mah-
dollisista muista tukitoimista 
ilmoitetaan tarpeen mukaan. 


