Lakimies- ja oikeusapu
PAUlla on oma lakimies, jolta saa
lainopillista apua ja neuvoja työelämään liittyvissä kysymyksissä.

hakea oikeusavustusta liitolta.
Oikeusapua haetaan oman ammattiosaston kautta.

Työpaikan erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti
paikallisesti neuvottelemalla.
Mikäli neuvottelujen jälkeen
ongelmat eivät ratkea, voi jäsen

Oikeusapua voi anoa oikeudenkäyntiin, joka on aiheutunut toiminnasta liitossa, ammattiosastossa tai liittyy henkilön työtehtäviin.

Hotelli Heimari ja Aurala
Liiton omistamat Hotelli Heimari
ja Aurala sijaitsevat kauniilla paikalla Saimaan rannalla Ristiinassa. Mikkelistä Heimariin on matkaa noin 13 kilometriä.
Historiallinen Aurala-huvila tarjoaa juhlien järjestäjille ja lomailijoille ainutlaatuisen ympäristön. Yli 300 neliöinen huvila sisältää 7 kappaletta 1-2 hengen

makuuhuoneita, olohuoneen sekä
ruokailutilan. Lisäksi huvilasta
löytyy keittokomero sekä suuri
lasitettu kuisti. Saunarakennuksessa on myös takkahuone sekä
runsaasti tilaa katetulla terassilla.
PAUn jäsenet saavat Heimarista
ja Auralasta majoitusalennuksen.
Lisätietoja www.heimari.com.

Etuja jäsenillemme tarjoavat myös:
•
•
•
•
•
•

Teboil (bensiini, diesel- öljy, voiteluaineet, autokemikaalit, pesu ja nestekaasu). Ei express-asemat,
VVO:n vuokra-asunnot,
Otavamedian aikakauslehdet,
F-Secure (Safe-tuotteet),
Hertz Autovuokraamo,
www.jäsenedut.fi.

Lisäksi saat etuja risteilyistä, majoituksista, kylpylöistä sekä
Holiday Club -lomakohteista.

Apurahaa PAUn rahastolta
Liiton rahastosta myönnetään
kerran vuodessa stipendejä kulttuuriharrastusten tukemiseen sekä näihin harrastuksiin liittyvään
opiskeluun. Myös ammattiosastoille voidaan myöntää tukea suunniteltuihin kulttuuriprojekteihin tai
esimerkiksi historiikin kirjoittamiseen.

Jäsenkalenteri
PAUn jäsenkalenteri on maksuton ja se toimitetaan eläkeläisiä lukuunottamatta jäsenille, jotka sen
tilaavat.
Voit tilata kalenterin kirjautumalla PAUn jäsensivuille osoitteessa www.pau.fi. Kalenteritilaus on
”kestotilaus”, joten sitä ei tarvitse
uusia vuosittain.

WWW.PAU.FI
Kotisivulla voit lukea
lisää jäseneduista. Siellä pääset kirjautumaan
myös jäsensivuille, joiden kautta saat lisätietoa ja pystyt ilmoittautumaan koulutuksiin.
LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS
SOMESTA!

PAU_liitto
Posti- ja logistiikka-alan
unioni PAU

Jäsenlehti kotiin
PAUn jäsenlehti Reitistä saat tietoa,
jota et muualta löydä. Lehti käsittelee laajasti ja monipuolisesti jäsenten työhön vaikuttavia asioita, vastaa oikeudellisiin kysymyksiin ja
kertoo työmarkkinoiden muutoksesta.

Monipuolista koulutusta
PAU tarjoaa sekä kaikille jäsenille
että aktiiveille sopivaa kurssitoimintaa. Lisätietoja saat PAUn verkkosivuilta ja koulutusoppaasta.

Uudet jäsenet
saavat jäsenkorttinsa
noin kuukausi
sen jälkeen kun
liittymisilmoitus on
saapunut liittoon.

IF jäsenvakuutus

Vakuutuspalvelut 010 19 19 19 korvauspalvelut 010 19 18 18
Osoitteessa www.if.fi/pau voit tutustua tarkemmin
vakuutusehtoihin ja ilmoittaa jonottamatta vahingostasi.

PAU on ottanut jäsenilleen sekä tapaturma- että
matkustajavakuutuksen.
Vakuutuksen piiriin kuuluvat työssä käyvät eli maksavat jäsenet. Vakuutuksen
piiriin kuuluvat myös sellaiset jäsenet, joiden työstä
poissaoloon ja jäsenmaksujen puuttumiseen on hyväksyttävä syy esim. sairasloma, työttömyys, koulutustuki, äitiysloma, isyysloma,
vanhempainloma tai opintovapaa. Eläkkeelle siirtyvillä vakuutus on voimassa
kyseisen kalenterivuoden
loppuun saakka.
Tapaturmavakuutus kattaa jäsenelle itselleen vapaa-aikana kaikkialla maailmassa sattuvat tapaturmavahingot. Työttömillä vakuutus on voimassa
täysajan vakuutuksena.

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään
3135 euroa tapaturmaa
kohden. Vakuutuksessa ei
ole omavastuuta. Korvaus
pysyvästä haitasta on enintään 30 083 euroa.

tapaturman sattumisesta.
Matkavakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja.

Matkustajavakuutus
on
voimassa enintään 45 vuorokautta kestävillä vapaaajan koti- ja ulkomaan matkoilla. Vanhempiensa mukana matkustavat alle 20vuotiaat lapset ja lapsenlapset kuuluvat vakuutuksen
piiriin. Matkatavarat eivät
kuulu vakuutuksen piiriin.
Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus.

esimerkiksi matkasairauden
aiheuttaman sairaalahoidon
vuoksi.

Matkustajavakuutuksesta
korvataan matkasairauden
hoitokuluja enintään 90 päivää lääkäriin hakeutumisesta lukien ja tapaturman hoitokuluja enintään 3 vuotta

Matkan keskeytymiskorvaukseen on oikeus

Matkaksi kotimaassa katsotaan matkustaminen päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle linnuntietä yli 50
kilometrin etäisyydelle tehtävää matkaa, joka sisältää
menon matkakohteeseen,
oleskelun siellä ja paluun.
Vakuutus ei kuitenkaan ole
voimassa esimerkiksi omalla kesämökillä tai sukulaisvierailulla.

Turvaa työttömyysaikana
PAUn jäsenet ovat vakuutettuja
työttömyyden varalle. Posti- ja
logistiikka-alan työttömyyskassan jäsenellä on oikeus saada jäsenyys- ja työssäoloehdon täytyttyä ansiopäivärahaa kokonaan
työttömänä tai lomautettuna
sekä soviteltua ansiopäivärahaa
osa-aikatyön ajalta tai enintään
kahden viikon pituisen kokoaikatyön ajalta.
Työttömyysetuutta maksetaan
myös työllistymistä edistävien
palveluiden ajalta, mikäli palvelusta on sovittu työ- ja elinkeinotoimistossa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa. Työttömyysetuuden lisäksi useimpien
palveluiden ajalta maksetaan verotonta kulukorvausta. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat
muun muassa työnhakuvalmennus, uravalmennus, työvoimakoulutus, ja kuntouttava työtoiminta.
Ansiopäivärahaan oikeutettu jäsen voi saada vuorotteluvapaan
ajalta ansiopäivärahasta määräytyvää vuorottelukorvausta.
Ansiopäivärahaa voit saada, jos
olet ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa ja täyttänyt jäsenyysaikana työssäoloehdon eli ollut työssä vähintään

26 kalenteriviikkoa, joissa kussakin viikossa on ollut vähintään
18 työtuntia. Työssäoloehdon
ei tarvitse olla yhdenjaksoinen,
vaan työssäoloviikkoja voi kerätä 28 kuukauden ajanjakson aikana. Tätä 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää laissa
mainituista hyväksyttävistä syistä (muun muassa sairaus, hoitovapaa, opiskelu, armeija) enintään 7 vuodella.
Jäsenyysajaksi
hyväksytään
myös edellisessä työttömyyskassassa oloaika, jos siirtyminen
kassasta toiseen on tapahtunut
kuukauden kuluessa edellisestä
kassasta eroamisesta.
Posti- ja logistiikka-alan
työttömyyskassa
Siltasaarenkatu 3-5, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 189, 00531 Helsinki
Asiakaspalvelupisteen aukioloajat:
ma-pe klo 9-15
(1.5.-31.8. ma-to 9-15, pe 9-14.00)
Puhelinpäivystys: 09 6131 1780
ma-ke klo 13.00-15.00, to klo 9.00-11.00
Palvelupuhelin 0600 97 099 / 24 h.
Palvelupuhelimesta ei saa tietoa muusta kuin
maksupäivästä, kun maksu on tallennettu
maksatusjärjestelmään.
faksi: 09 6131 1789
www.pau.fi

TÄRKEIN JÄSENETUSI

TYÖEHTOSOPIMUS
Työehtosopimusten tekeminen ja jäsenistön edunvalvonta ovat liiton perustehtäviä. PAUn neuvottelemat
työehtosopimukset määrittelevät työpaikallasi noudatettavat palvelussuhteen ehdot, joita työnantaja ei voi
alittaa. Tästä syystä se on myös tärkein jäsenetusi, joka ei toteudu ilman jäseniä.
Sopimukset solmitaan määräajaksi. Työehtosopi-

muksilla sovitaan muun muassa palkat, ylityökorva-

ukset, työajat, lomat, lomarahat, palkalliset vapaat ja
sairausajan palkka.
Työehtosopimuksessa sovitut palkka- ja muut edut
ovat vähimmäisehtoja, joita sopimukseen sidottujen
on noudatettava eikä niitä saa alittaa. Työpaikoilla
voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä työehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.
Työehtosopimuksesta saat tietää enemmän luottamusmieheltäsi tai liiton toimistosta. Työehtosopimuksen tulee olla nähtävillä myös jokaisella työpaikalla.

Liiton verkkosivuilta

WWW.PAU.FI

löydät kaikki liiton neuvottelemat työehtosopimukset.

YHTEYSTIEDOT
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
John Stenbergin ranta 6,
00530 Helsinki
puhelinvaihde 09 613 116
faksi 09 6131 1750
Puheenjohtaja
Heidi Nieminen, 050 340 3217

Koulutussuunnittelija
Juha Jaatinen, 050 302 8466

Hallinnon sihteeri
Birgit Simonen, 040 594 6010

Päätoimittaja/Reitti-lehti, tiedottaja
Juha Pöyry, 040 356 0567

Liittosihteeri
Esko Hietaniemi, 0400 467 788

Viestinnän asiantuntija,
toimittaja/Reitti-lehti
Marjo Pihlajaniemi, 0400 969 633

Työympäristöasiantuntija
Ida Nummelin, 044 769 6434
Järjestöpäällikkö
Seppo Kinnunen, 0400 706 502
Lakimies
Iikka Avela, 043 825 5311
Työehtoasiantuntija
Jussi Saariketo, 044 268 5110

Taloudenhoitaja
Lena Lahti, 040 557 1198
Jäsenpalvelusihteeri
Vuokko Malinen,
09 6131 1719, 040 821 5832
Jäsenpalvelusihteeri, jäsenmaksuasiat
Katja Johansson,
09 6131 1724, 040 821 5836
Taloussihteeri
Tarja Känsäkangas,
040 831 2963, 040 831 2963

www.pau.fi
sähköposti etunimi.sukunimi@pau.fi
pau@pau.fi
Toimistoaika klo 8.30–16.00 (1.6.–31.8. klo 8.30–15.00)
JOS JÄSENKORTTISI KATOAA, TILAA UUSI TOIMISTOLTA

JÄSENEDUT

Posti- ja
logistiikka-alan
unioni

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan
vahva edunvalvoja
PAU on posti-, viestinvälitys- ja logistiikka-aloilla toimivien työntekijöiden ja toimihenkilöiden vahva ammattiliitto. Liiton tarkoituksena
on valvoa ja parantaa jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä
oikeuksia työelämässä ja yhteiskunnassa.

Jäsen kuuluu liittoon ammattiosaston Edunvalvojat lähellä jäsentä
kautta
PAUn toiminnan perustana ovat
jäsenten muodostamat alueelliset
ja ammattikohtaiset osastot. Jokainen jäsen kuuluu liittoon oman
ammattiosastonsa kautta.
Osastot järjestävät jäsenilleen
kokouksia, koulutusta ja virkistystoimintaa, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Osastojen
kautta jäsenet voivat tehdä aloitteita ja parannusehdotuksia työehtoihin, työturvallisuuteen ja liiton toimintaan liittyvissä asioissa.
Ammattiosastosi numeron löydät
jäsenkortistasi ja osaston yhteystiedot liiton kotisivuilta.
Käytännön edunvalvontaa hoitaa laaja valtakunnallisten ja alueellisten edunvalvojien verkosto.
Näihin kuuluvat pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, työsuojelun erityisvaltuutetut, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet.

PAUlla on oikeus ja velvollisuus
valvoa, että työpaikoilla noudatetaan tehtyjä sopimuksia ja työlainsäädäntöä. Käytännössä sopimusrikkomuksiin työpaikoilla
puuttuvat työntekijöiden ja toimihenkilöiden valitsemat luottamusmiehet ja työsuojeluasiamiehet.
Luottamusmies on liiton järjestäytyneiden työntekijöiden valitsema edunvalvoja ja liittoon kuuluvien työntekijöiden edustaja
työpaikalla. Hän valvoo, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä. Luottamusmies toimii myös sovittelijana työnantajan ja työntekijöiden
välisissä kiistoissa.
Luottamusmiehen mahdollisuudet edustaa työntekijöitä ovat sitä paremmat, mitä useampi työpaikan työntekijä on PAUn jäsen.
Luottamusmies neuvoo, auttaa ja
opastaa vain liiton jäseniä.

