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Työehdot säilyvät ennallaan 

Järjestäytyminen ja tukitoimet käänsivät 
Postin työriidan työntekijöiden eduksi 
 

IAU / PAU 

Postin työriita, jonka ai-
heutti Postin aikomus lei-
kata työntekijöiden palk-
koja 20-50 %, päättyi tiis-
taina PAU:n ja Paltan väli-
seen sopimukseen. Sen mu-
kaisesti palkkoja korotetaan 
yleiskorotuksella, joka on si-
dottu teollisuudessa sovitta-
vaan tasoon. Muutoin työeh-
dot säilyvät jokseenkin en-
nallaan.  
 
Ratkaisuja haettiin 
ilman sovittelijaa 

Postin työriita ratkesi lopulta 
tavanomaisista työriidoista 
poikkeavalla tavalla. Valtakun-
nansovittelijan luona synty-
neen umpisolmun avaamiseen 
jouduttiin käyttämään sekä 

ulkopuolista työryhmää, että 
lopulta myös PAU:n ja Paltan 
välisiä keskinäisiä neuvotteluja, 
jotka oli siirretty pois sovitteli-
jan toimistosta. 

Näiden prosessien myötä sovit-
telijan tiistaina esittämä sovin-
toehdotus oli käytännössä se, 
jonka PAU ja Palta olivat työs-
täneet hänelle etukäteen val-
miiksi. 
 
Oleellista oli työntekijöiden 
järjestäytyminen  

Postin työriidan ytimessä oli 
työantajan järjestäytyminen 
kahteen eri työnantajayhdis-
tykseen – Paltaan ja Medialiit-
toon. Paltan tuella ja harhaan-
johtavalla tiedotuksella Media-
liiton ja Teollisuusliiton työeh-
tosopimuksen soveltamisalas-
ta, Posti pyrki painostamaan 

työntekijöitä heikentämään 
työehtojaan. 

Ilman työntekijöiden järjestäy-
tymistä ja PAU:n määrätie-
toista toimintaa se olisi voinut 
siinä myös onnistua. Toinen 
ratkaiseva asia työtaistelun 
kääntymisessä työntekijäpuo-
len eduksi oli muiden ammatti-
liittojen tukitoimet, joihin 
myös IAU osallistui. 

IAU:n työssäkäyvien jäsenten 
määrä kasvoi noin 80 hengellä 
sen jälkeen, kun tukitoimet il-
moitettiin. Tästä päätellen 
PAU:n tilanne ja siihen liittyvät 
tukitoimet ovat saaneet laajaa 
ymmärrystä osakseen. 

PAU kiittää 

PAU on lähettänyt kiitoksen 
tukitoimiin osallistuneilla:

 

Saimme pitkällisten neuvotteluiden jälkeen sovittua alalle työehtosopimuksen sekä rat-
kaistua paljon julkisuudessakin olleen Postin pakettilajittelijoiden tulevat työehdot. 

Ilman huomattavia tukilakkoja tuskin olisimme vielä, jos koskaan, ratkaisua saaneet. 
Lämmin kiitos kaikille liitoille ja teidän jäsenillenne, jotka tuitte meitä tässä yhtenä 
vaikeimmista sopimuskierroksistamme. 

Olette kaikki omilla tukitoimillanne olleet vahvistamassa yhteistä ammattiyhdistyslii-
kettä. Olemme saaneet palautettua ihmisten uskoa ammattiyhdistysliikkeeseen ja sii-
hen, että liittoon kannattaa kuulua.  

Yhdessä teemme tulevaisuuden! 
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